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10.00–10.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA 4
Georgi Gospodinov
Setkání s bulharským spisovatelem, autorem knih Při-
rozený román a Gaustin neboli člověk s mnoha jmény.
Pořad uvádí Přemysl Rut a překladatelka Ivana Srbko-
vá.
pořad v bulharském a českém jazyce
[ Literature Across Frontiers a Svět knihy, s.r.o.

10.00–10.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 1
Podivuhodný zvěřinec pana Čapka
Máte rádi pohádky a dětské příběhy od pana Čapka?
Pak si určitě nenechte ujít divadelně-hudební kreaci,
kde se představí hrdinové z Dášenky, Devatera pohá-
dek a možná zaskočí i pejsek s kočičkou.
[ Městská knihovna v Praze

10.00–10.50
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO 4
Gretelise Holm
Dánská spisovatelka hovoří o skandinávském detek-
tivním románu jako zrcadlu současné společnosti.
Pořad uvádí překladatelka Helena Březinová.
pořad v dánském a českém jazyce
[ Danish Arts Council a Svět knihy, s.r.o.

10.00–10.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO 1
„Čti +“ – autorské čtení
Autorské čtení z knížek edice Čti+ pro malé čtenáře ve
věku 6–11 let pořádané ve spolupráci s humanitární or-
ganizací ADRA. Program doplní tvořivé aktivity a sou-
těže o krásné ceny.
[ Nakladatelství Fraus

10.00–10.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO

(BALKON VLEVO)

Martin Vopěnka: Pátý rozměr
Autor představí svůj nový román, ale také jak pro něj
hledal kulisy v argentinských Andách. Experiment na
hranici života, času, lidské mysli a civilizace.
[ vydavatelství KNIHA ZLIN

10.00–10.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 5

(BALKON VLEVO)

Zuzana Rimešová: Moderní vzdělávací projekt
o Evropě a nejen o ní
Informace o Pražském studentském summitu.
[ Kontinenty

10.00–10.50
� VELETRŽNÍ KINO – PRAVÉ KŘÍDLO

(BALKON VPRAVO)

Když se mění modus hudby, třesou se hradby
měst
Debata o významu trutnovského hudebního festivalu
a undergroundovém hnutí před a po roce 1989 dopl-
něná o ukázky z filmu Czech Woodstock a prezentaci
unikátních materiálů StB k danému tématu. Účinkují:
Oliver Malina Morgenstern (režisér filmu Czech Wood-
stock) a František Stárek Čuňas.

[ Ústav pro studium totalitních režimů

10.00–11.00
STÁNEK L 415 (LEVÉ KŘÍDLO) 1
Pavel Brycz, Šárka Ziková: Dětský zvěřinec
beseda a výtvarná dílna
Spisovatel Pavel Brycz a ilustrátorka Šárka Ziková
představí v knižní podobě třináct příběhů z neobyčejné
zoologické zahrady. Děti je znají z večerníčku, který
namluvil Martin Dejdar. V naší dětské dílně si budete
moci namalovat také obrázek pod vedením ilustrátor-
ky.
[ nakladatelství Albatros

10.00–11.20
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY 5

PRAVÉ KŘÍDLO

Jiří Dědeček: Dílna tvůrčího psaní
[ Literární akademie

10.30–11.30
STÁNEK L 308 (LEVÉ KŘÍDLO) 2
Markus Heitz – autogramiáda
Nejprodávanější autor fantasy v německy mluvících
zemích, u nás známý cyklem Trpaslíci, podepisuje prá-
vě vydanou závěrečnou knihu tetralogie Osud trpaslí-
ků.
[ nakladatelství FANTOM Print

10.30–11.30
STÁNEK L 702 (LEVÉ KŘÍDLO)

Létání bez strachu – autogramiáda
Máte strach z létání? Přij�te se zeptat autorky knihy Lé-
tání bez strachu Miloslavy Čechové, jak proti němu bo-
jovat. Odpoví vám i na všechny otázky ohledně letec-
kého provozu a práci letušky.
[ Smart Press, s.r.o.

10.30–11.30
STÁNEK L 212 (LEVÉ KŘÍDLO) 1
Ivona Březinová: Pomeranče v podprsence
autorské čtení
Setkání s Ivonou Březinovou a ilustrátorem Jiřím Fix-
lem. Známá autorka literatury pro děti a mládež bude
číst ze své knihy Pomeranče v podprsence.
[ Fortuna Libri

11.00
STÁNEK L 413 (LEVÉ KŘÍDLO)

Gretelise Holm – autogramiáda
[ nakladatelství ROMEO

11.00
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jiří Josek: Král Lear
J. Josek čte z vlastního nového překladu hry Williama
Shakespeara Král Lear, který vydal ve svém nakladatel-
ství Romeo.
[ PEN klub

11.00
STÁNEK P 414 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Praha město věží – křest a autogramiáda
Výpravná publikace vznikla podle stejnojmenného
cyklu ČT. Knihu pokřtí za účasti autora Bedřicha Ludví-
ka Viktor Preiss – průvodce pořadu.
[ Česká televize – Edice ČT

11.00
STÁNEK P 501 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Zuzana Michnová – autogramiáda
[ Galén, spol. s r.o.

11.00–11.45
STÁNEK L 605 (LEVÉ KŘÍDLO) 1
Jiří Stach a Lenka Uhlířová: Velká cesta
Malého pána
Autorské čtení a beseda.
[ nakladatelství Meander

11.00–11.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Posezení s Divadlem Járy Cimrmana
a Petrem Šabachem
[ nakladatelství Paseka

11.00–11.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Martin Fendrych – blogoromán Slib, že mě zabiješ
Beseda s Martinem Fendrychem nad jeho novou kni-
hou s titulem Slib, že mě zabiješ. Moderuje Kateřina
Jonášová.
[ nakladatelství Argo

11.00–11.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO 1
Soutěže s encyklopedií CO–JAK–PROČ
Soutěže ve vědomostním kvizu s encyklopedií
CO–JAK–PROČ pro děti ve věku 7 – 14 let. Výherce
každého kola získá knihu CO–JAK–PROČ, ostatní sou-
těžící drobnou odměnu.
[ Nakladatelství Fraus

11.00–11.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO 4

(BALKON VLEVO)

Nicolas Ancion – Jak správně zabíjet
Nový český překlad N. Anciona vydaný při příležitosti
jeho návštěvy na veletrhu. Jak správně zabíjet (Nous
sommes tous des playmobiles) je povídkovým soubo-
rem té nejdrsnější belgické školy. Český čtenář měl již
možnost se s autorem seznámit knihou Čtvrté patro
(Mladá fronta, 2002). Jeho nové dílo lze svou nekom-
promisní krutostí, smyslem pro absurditu i bolestnou
lidskost zařadit kamsi mezi Thomase Gunziga a Borise
Viana. Co říci více jen se dozvědět „jak správně zabí-
jet“. Moderuje Jakub Říha, hostem je překladatelka
Věra Dvořáková.
pořad v českém a francouzském jazyce
[ Svět knihy, s.r.o. a Zastoupení Valonsko-Brusel, Dauphin

11.00–11.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Bulvár vs. seriózní média
Panelová diskuze o pojetí, rozdílech a tvorbě bulvárních
a seriózních médií se šéfredaktorem deníku Blesk Vladi-
mírem Mužíkem a zástupcem šéfredaktora týdeníku
Reflex Danem Hrubým. Přij�te podpořit svého favorita!.
[ Ringier

11.00–12.00
STÁNEK L 306 (LEVÉ KŘÍDLO) 1
Petra Z. a Jan Jelen – autogramiáda
Ojedinělý typ knihy. Napůl komiks a napůl psaný pří-
běh, to je Drak Drango – hrdina přichází. Dětský titul,
který je vhodný pro předškoláky i malé čtenáře může
být ve vaší knihovně podepsaný autory, tak nepropás-
něte šanci, udělat svým dětem radost milou knihou,
která je světovým unikátem.
[ Fragment

11.00–12.00
STÁNEK L 407 (LEVÉ KŘÍDLO)

Martin Hilský – autogramiáda
Dílo Williama Shakespeara v překladu Martina Hilské-
ho vychází v Atlantisu ve dvou řadách, vázané
česko-anglické a brožované české; v té vycházejí nyní
Sonety u příležitosti 400. výročí prvního vydání.
[ nakladatelství Atlantis

11.00–12.00
STÁNEK L 801 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jiří Chum – autogramiáda
Autor knížky Český betlém / The Child is Born spojený
s blues, rockem i webovými subkulturami experimen-
tuje se sonetovou formou. První betlém na světě vysta-
věný ze slov.
[ OFTIS
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11.00–12.00
STÁNEK P 202 (PRAVÉ KŘÍDLO) 5
Slavoj Hontela: Rehek domácí – úvaha o stavu
vědomí a nevědomí – beseda k právě vydané
knize
Autor v této práci volně rozvíjí svou úvahu o podstatě
vědomí/nevědomí na širokém pozadí, sahajícím od fi-
lozofie a psychologie až k biologii, evoluční teorii, eko-
logii a molekulární genetice. Účinkují: MUDr. Slavoj
Hontela, autor a RNDr. Hana Dziková, ředitelka Vyda-
vatelství Univerzity Palackého.
[ Univerzita Palackého v Olomouci – vydavatelství

11.00–12.00
STÁNEK S 106 (STŘEDNÍ HALA) 13
Ve společnosti Mariny Moskviny
Setkání se známou autorkou dětských knih a animova-
ných filmů, rozhlasovou moderátorkou Marinou Mosk-
vinou.
[ FATMK Ruska

11.00–12.20
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Mladá fronta uvádí své autory:
Ladislav Špaček – lekce etikety z Nové velké knihy eti-
kety; Umělecký fotograf v akci – křest unikátní publika-
ce 3285 fotografií známého fotografa Adolfa Ziky: One
Year of my Life; Arnošt Lustig – beseda a křest knihy Ar-
nošt Lustig zadním vchodem, moderuje autor knihy
František Cinger.
[ Mladá fronta, a.s.

11.30
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Václav Daněk
čte z básnické sbírky Balady a svízelky (nakladatelství
Akropolis) a z rukopisu Svěcení podstatných slov.
[ PEN klub

11.30–12.20
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY 2

PRAVÉ KŘÍDLO

Jaroslav Mostecký – Historická fantasy
Co je historická fantasy? Čím historii okořenit, aby se
zahalila do hávu fantasy? Povídání a autorské čtení
s Jarkem Mosteckým, předním autorem žánru nejen
o vikingské trilogii Vlčí věk.
[ SFK Avalon, o.s.
12.00
STÁNEK S 103 (STŘEDNÍ HALA)

Dimitru Ţepeneag – křest knihy
a autogramiáda
[ Rumunský kulturní institut v Praze

12.00
STÁNEK L 408 (LEVÉ KŘÍDLO)

Martin Fendrych – autogramiáda
[ nakladatelství Argo

12.00
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Martin Hilský
čte ze svého překladu Shakespearových Sonetů v no-
vém upraveném vydání
[ PEN klub

12.00
STÁNEK P 501 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Jiří Dědeček – autogramiáda
[ Galén, spol. s r.o.

12.00–12.45
STÁNEK L 605 (LEVÉ KŘÍDLO) 1
Minimax a mravenec, Laddugandy, Modche
a Rézi a další
Setkání s autorem Jiřím Dvořákem a výtvarnicemi Ra-
danou Přenosilovou (Minimax a mravenec) a Darjou
Čančíkovou (Laddugandy, Modche a Rézi). Přij�te si
pro originální autorský vpisek do knihy! Ukázky pro
děti i dospělé čtenáře čte „LiStOVáNí“.
[ nakladatelství Baobab a G plus G

12.00–12.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA 2
Philipp Vandenberg: Osmý hřích
Světoznámý autor literatury faktu a historických romá-
nů, jehož knihy byly přeloženy do více než 30 jazyků,
představí svou novou knihu.
[ Euromedia Group – Knižní klub

12.00–12.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Evropské báje, legendy a pověsti
Pořad Českého rozhlasu 3 – Vltava z programového
projektu Rok v Evropě. Uvádí Eliška Závodná, dopro-
vází keltská hudba.
[ Český rozhlas 3 – Vltava

12.00–12.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO 4
Hledání hrdiny naší doby
Setkání s finským autorem Petri Tamminenem nad
jeho knihou Strýčkova ponaučení. Pořad uvádí Vladimír
Piskoř (překladatel knihy) a Lenka Fárová (Ústav ling-
vistiky a ugrofinistiky FF UK).
pořad ve finském a českém jazyce
[ FILI a Svět knihy

12.00–12.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO47

(BALKON VLEVO)

Anja Jardine – autorské čtení
Anja Jardine, švýcarská spisovatelka a redaktorka
Neue Zürcher Zeitung Folio, představí v autorském
čtení svoji prvotinu povídek o lásce Als der Mond vom
Himmel fiel /Když měsíc spadl z nebe/. Spoluúčinkuje
Dr. Věra Koubová. Pořad je součástí literárního progra-
mu „Das Buch“ – prezentace německy psané literatury
Německa, Rakouska a Švýcarska.
[ Švýcarské velvyslanectví v ČR

12.00–12.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Rosa de Sar: Boj o Mesiáše – prezentace
knihy
Snahy směřující k příchodu Mesiáše se objevily již
v Egyptě a židovské očekávání v Palestině na ně nava-
zuje. V Ježíšově době se navíc stalo i součástí intrik
šlechtických a královských rodů i náboženských sku-
pin. Autorka se pokusí osvětlit, co vše přispělo k vytvo-
ření křes	anského příběhu o životě Ježíše. Účinkují
Rosa de Sar a Ing. Milan Černý.
[ nakladatelství Onyx

12.00–13.30
STÁNEK S 106 (STŘEDNÍ HALA) 3
Ruská literární emigrace v Československu:
pohled ze současnosti – kulatý stůl
Moderují: Marija Vasiljeva, vědecká pracovnice Domu
ruského zahraničí Alexandra Solženicyna, Ivan Tolstoj,
spisovatel, historik, redaktor ruské pobočky Rádio
Svoboda.
Účinkují: spisovatelé Andrej Bitov, Jevgenija Dobrova,
Jevgenij Popov, Roman Senčin, generální ředitel vyda-
vatelství Ruskij Pu	 Viktor Moskvin. K účasti na progra-
mu jsou pozváni čeští odborníci v oblasti dějin a kultury
ruského zahraničí: Ljubov Běloševská, Miluše Bubení-
ková, Galina Vaněčková, Tomáš Glanc, Marie Dosko-
čilová, Miluše Zadražilová, Anastasie Kopřivová, Marie
Magidová, Sergej Magid, Hanuš Nykl, Zdeněk Pechal,
Ivo Pospíšil, Andrej Reiser, Vladimír Svatoň, Julie Jan-
čárková.
[ FATMK Ruska

12.30
STÁNEK S104 (STŘEDNÍ HALA)

Nicolas Ancion – autogramiáda
[ Zastoupení Valonsko-Brusel

12.30
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Milan Hrabal
čte z antologie lužickosrbské poezie.
[ PEN klub

12.30–13.20
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO 4
Christophe Donner
Kdo zabil Ludvíka XVII., malého krále drženého za
Francouzské revoluce v pařížském vězení Temple?
Tuto otázku si klade Christophe Donner ve svém no-
vém románu Le Roi sans landemain – Král bez zítřka
(Host 2008). Zpovídat jej bude Marek Sečkař (Host).
[ Francouzský institut v Praze, Svět knihy, s.r.o.

a vydavatelství Host

12.30–13.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY 5

PRAVÉ KŘÍDLO

Ruce vzhůru nebo Hlava nehlava! – čtení
s besedou
Čtení textů skupiny Hlava nehlava, autorů úspěšné kni-
hy hororů Zuby nehty, sbírky světových dobrodružství
Tisíc jizev a připravované knihy detektivních příběhů
Ruce vzhůru.
[ Literární akademie

13.00
STÁNEK L 101 (LEVÉ KŘÍDLO)

Philipp Vandenberg – autogramiáda
[ Euromedia Group – Knižní klub

13.00
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Irena Obermannová – autorské čtení
Z nového románu Láska jako Řím, který vydalo nakla-
datelství Motto.
[ PEN klub

13.00
STÁNEK P 501 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Marek Brodský – autogramiáda
[ Galén, spol. s r.o.

13.00–13.45
STÁNEK L 605 (LEVÉ KŘÍDLO) 1
Iva Pecháčková: Legenda o sv. Václavovi
Čtení a autogramiáda.

[ nakladatelství Meander

13.00–13.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Hana Whitton – beseda
Známá česká spisovatelka Hana Whitton, žijící v Anglii,
představí svůj nový historický román Královnin nápad-
ník. V pořadu bude vyprávět o svém životě, o svých
knihách a v besedě s návštěvníky bude odpovídat na
jejich dotazy.
[ nakladatelství ALPRESS

13.00–13.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 47
Znovu-sjednocená Evropa: Literatury střední
a východní Evropy po roce 1989
Jak jsou ekonomické, politické a sociální změny po
roce 1989 hodnoceny a reflektovány v literatuře? Jak
se odráží socialistická minulost a sjednocení Evropy
v současné literatuře? Jaký je nový vývoj a perspektivy
literatur střední a východní Evropy? Účastníci: Eugeni-
jus Ališanka (Litva), Pauls Bankovskis (Lotyšsko), Po-
lona Glavan (Slovinsko), Márius Kopcsay (Slovensko).
Moderuje: Roman Simić (Chorvatsko).
pořad v anglickém a českém jazyce
[ Literature Across Frontiers a Svět knihy, s.r.o.

13.00–13.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO 4
„Dejte mi své děti!“
O traumatických událostech z evropských dějin v díle
švédského autora Steva Sema Sandberga. Osobní
setkání s autorem moderuje jeho překladatelka Dag-
mar Hartlová.
[ Velvyslanectví Švédského království a Svět knihy, s.r.o.

13.00–13.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO 4

(BALKON VLEVO)

Radek Knapp – autorské čtení
Rakouský autor polského původu Radek Knapp na
sebe upozornil již knihou Herrn Kukas Empfehlungen
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(1999, česky Co mi pan Kuka nakukal – 2008). Na vele-
trhu bude číst ze své poslední knihy Gebrauchsanwei-
sung für Polen. Spoluúčinkuje Dr. Hana Linhartová. Po-
řad je součástí literárního programu „Das Buch“ – pre-
zentace německy psané literatury Německa, Rakous-
ka a Švýcarska.
Překlad literární ukázky je zajištěn.
[ Rakouské kulturní fórum v Praze

13.00–13.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Svatý démon Pavla Brycze
Autorské čtení z nové knihy Svatý démon (Host 2009),
příběhu falešného mesiáše ze 17. století, o muži, který
toužil spasit sám sebe a dostal za úkol spasit celý svět.
[ vydavatelství Host

13.00–13.50
� VELETRŽNÍ KINO – PRAVÉ KŘÍDLO 4

(BALKON VPRAVO)

Saskia de Coster a Petra Hůlová – beseda
Setkání s belgickou spisovatelkou píšící vlámsky nad
její knihou Hrdina (nakladatelství Pistorius & Olšanská
2009) a její kolegyní Petrou Hůlovou.
pořad ve vlámském a českém jazyce
[ Belgické velvyslanectví – Vlámské zastoupení v ČR, Svět

knihy, s.r.o. a nakladatelství  Pistorius & Olšanská

13.00–14.00
STÁNEK L 108 (LEVÉ KŘÍDLO)

Ludvík Vaculík: Poslední slovo, Dřevěná mysl
autogramiáda
Autor podepisuje dvě nejnovější knihy fejetonů, pravi-
delně otiskované v rubrice Poslední slovo v Lidových
novinách od roku 1989 do současnosti, a svou origi-
nální zpově� na téma hudby a zpěvu v jeho životě.
[ nakladatelství Dokořán

13.00–14.00
STÁNEK L 415 (LEVÉ KŘÍDLO) 1
Milada Sukdoláková: O raráši Mlíkovi
výtvarná dílna
Přij�te si namalovat obrázek do dílny Albatrosu pod
dohledem nejlepších ilustrátorů dětských knížek!
S ilustrátorkou Miladou Sukdolákovou vám před očima
oživne animovaný večerníček O raráši Mlíkovi!
[ nakladatelství Albatros

13.00–14.00
STÁNEK L 407 (LEVÉ KŘÍDLO)

Pavel Švanda – autogramiáda
Pavel Švanda podepisuje knihu vzpomínek Pamě�
esejisty, své prózy, eseje a básnické sbírky.
[ nakladatelství Atlantis

13.00–14.00
STÁNEK L 801 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jiří Polák, Rudolf Vítek, Jaroslav Cimprich
autogramiáda
Uhni se, topí se – v knížce plné humoru a sexuálních
výstřelků autoři zachycují osudy plavčíka městských
lázní na pozadí významných etap naší nedávné minu-
losti. Kniha je ilustrována J. Cimprichem.
[ OFTIS

13.30
STÁNEK L 105 (LEVÉ KŘÍDLO)

Christophe Donner – autogramiáda
Autogramiáda Christopha Donnera u příležitosti čes-
kého vydání jeho románu Král bez zítřka (Host 2008).
[ Francouzský institut v Praze a vydavatelství Host

13.30
STÁNEK L 206 (LEVÉ KŘÍDLO)

Petri Tamminen: Strýčkova ponaučení
autogramiáda
Jeden z nejosobitějších finských autorů podepisuje
svou novou knihu Strýčkova ponaučení.
[ Mladá fronta, a.s.

13.30
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Alex Koenigsmark
čte z knížky fejetonů Nesmrtelná duše.
[ PEN klub

13.30
STÁNEK P 414 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Potomci slavných
Oficiální křest a autogramiáda knihy autorů Václava Fi-
lipa a Libuše Štědré podle stejnojmenného cyklu ČT.
Moderuje Aleš Cibulka.
[ Česká televize – Edice ČT

13.30–14.20
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO 47
Hanne Ørstavik
Setkání s norskou autorkou knih Láska a Ve skutečnos-
ti, jež vyšly v nakladatelství Doplněk. Pořad uvádí Karo-
lína Stehlíkové.
[ NORLA a Svět knihy, s.r.o.

13.30–14.30
STÁNEK L 503 (LEVÉ KŘÍDLO)

Miroslav Náplava: Plavby sebevrahů
prezentace knihy
K 50. výročí úspěšné plavby Eduarda Ingriše na voru
Knuta II. vyšla limitovaná edice 1959 výtisků knihy ka-
pesního formátu Plaveb „sebevrahů“ s původními ilus-
tracemi Aleše Čumy. Účinkuje Miroslav Náplava.
[ Nakladatelství JOTA

13.30–14.30
STÁNEK L 308 (LEVÉ KŘÍDLO) 2
Markus Heitz – autogramiáda
Nejprodávanější autor fantasy v německy mluvících
zemích, u nás známý cyklem Trpaslíci, podepisuje prá-
vě vydanou závěrečnou knihu tetralogie Osud trpaslí-
ků.
[ nakladatelství FANTOM Print

14.00
STÁNEK L 501 (LEVÉ KŘÍDLO)

Hana Whitton – autogramiáda
[ nakladatelství ALPRESS

14.00
STÁNEK L 105 (LEVÉ KŘÍDLO) 4
Olga Tokarczuk – autogramiáda
[ vydavatelství Host

14.00–15.00
STÁNEK L 702 (LEVÉ KŘÍDLO)

Josef Formánek – autogramiáda
Josef Formánek, zakladatel časopisu Koktejl, cestova-
tel a spisovatel, autor bestsellerů Mluviti pravdu, Prsatý
muž a zloděj příběhů a Létající jaguár vás zve na auto-
gramiádu svých knih.
[ Smart Press, s.r.o.

14.00
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Josef Hrubý
Autor čte z nové básnické sbírky Hovory (nakladatelství
Protis).
[ PEN klub

14.00
STÁNEK P 501 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Jan Burian – autogramiáda
[ Galén, spol. s r.o.

14.00–14.45
STÁNEK L 605 (LEVÉ KŘÍDLO) 1
Jaroslav Šerých – autogramiáda
Knihu Japonských pohádek bude podepisovat Jaro-
slav Šerých.
[ Petrkov

14.00–14.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Helene Uri: Ti nejlepší z nás
Norská spisovatelka a lingvistka uvede svůj román
z uzavřeného akademického světa, kde mezi zdánlivě
„nejlepšími z nás“ bují kromě běžných lidských lásek
a ambicí i nevraživost, závist a zrada.
[ Euromedia Group – Knižní klub

14.00–14.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Linda Olsson – beseda
Beseda se zajímavou švédskou autorkou, která přijíždí
představit svou knihu Astrid a Veronika, jež nedávno
vyšla v českém překladu. Autorka se těší na povídání
se svými i budoucími čtenáři.
[ Metafora, s.r.o

14.00–14.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Poh�ad spä� – dva nové slovenské romány
na tému nedávnej minulosti
Dušan Šimko predstaví nový román Gubbio – kniha
udavačov, ktorý sa v tragikomickej rovine zaoberá fe-
noménom špionáže, udavačstva a zrady.
Pavol Rankov číta z románu Stalo sa prvého septembra
(alebo inokedy). Je to silná výpove� o generácii, ktorá
nemohla ži	 tak, ako chcela, ale ako jej nadiktovali. Mo-
deruje: Alexander Halvoník.
[ Literárne informačné centrum, Bratislava

14.00–14.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO47

(BALKON VLEVO)

Julia Franck – autorské čtení
Čtení německé spisovatelky Julie Franckové z jejího
románu Polednice. Spoluúčinkuje Lenka Housková.
Pořad je součástí literárního programu „Das Buch“ –
prezentace německy psané literatury Německa, Ra-
kouska a Švýcarska.
[ Goethe-Institut Prag

14.00–14.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Bez slitování – prezentace knihy a beseda
Liba Cunningsová, Čechokana�anka, představí svou
knihu Bez slitování popisující tragickou smrt jejích dětí.
Vyšetřování zločinu a soudní proces změnily nejen
učebnice kanadské kriminologie. Prezentace se
zúčastní také Jiří Markovič – úspěšný a známý krimina-
lista, bývalý šéf pražského oddělení vražd.
[ Nakladatelství Epocha

14.00–14.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY 2

PRAVÉ KŘÍDLO

Petra Neomillnerová – Archetypy ve fantastice
aneb Krásná žena, silný muž
Archetypy jsou tak hluboko v nás, že je ani nevnímá-
me, ale přesto ovlivňují náš život a pokud jde o literatu-
ru, máme jen dvě cesty: bu� jdeme s nimi nebo proti
nim, ale ignorovat je nedokážeme nikdy.
[ SFK Avalon, o.s.

14.00–14.50
STÁNEK P 601 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Vladimír Blažek, Radek Trnka – autogramiáda
Autogramiáda spoluautorů monografie Lidský obličej.
[ Univerzita Karlova – nakladatelství Karolinum

14.00–15.00
STÁNEK S 205 (STŘEDNÍ HALA) 4
Patrick McGuinness – křest a autogramiáda
Autor křtí a podepisuje knížku básní Černá skřínka, kte-
rá vychází v nakladatelství Periplum.
[ Literature Across Frontiers

14.00–15.00
STÁNEK L 306 (LEVÉ KŘÍDLO)

MUDr. Jan Cimický – autogramiáda
S MUDr. Janem Cimickým otestujete svou osobnost
s humorem. Jste romantičtí, vyznáte se v druhých, už
jste zralí na manželství? Vše a mnohem více se o sobě
dozvíte díky knize Psychotesty a desatera, kterou mů-
žete mít podepsanou přímo od autora. Nenechte si ujít
osobní seznámení s nejznámějším psychiatrem. Nikdy
nevíte, kdy ho budete potřebovat.
[ Fragment

14.00–15.00
STÁNEK L 415 (LEVÉ KŘÍDLO) 1
LiStOVáNí & Jiří Kahoun: Pro zvědavá ouška
představení a beseda
Prožijte všemi smysly veselé minipohádky se zvířátky
v podání scénického souboru LiStOVáNí. Kdo má rád
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zvířátka, a	 pečlivě nastraží svá ouška, protože na tom-
to představení bude i spisovatel Jiří Kahoun, autor po-
pulárních Včelích medvídků.
[ nakladatelství Albatros

14.00–15.00
STÁNEK L 808 (LEVÉ KŘÍDLO)

Petr Sís – autogramiáda
Světově uznávaný autor knih (nejen) pro děti.
[ Labyrint

14.00–15.00
STÁNEK L 608 (LEVÉ KŘÍDLO)

Toulavá kamera 8 – křest a autogramiáda
Podepisují: Iveta Toušlová, Josef Maršál a Marek Pod-
horský.
[ Freytag & Berndt

14.00–15.00
STÁNEK L 407 (LEVÉ KŘÍDLO)

Ludvík Vaculík – autogramiáda
Prozaik, fejetonista a publicista Ludvík Vaculík podepi-
suje nový svazek svých Spisů Tisíce slov a další své
knihy.
[ nakladatelství Atlantis

14.00–15.15
STÁNEK S 106 (STŘEDNÍ HALA) 3
Setkání s Ta�janou Bokovou
Populární autorkou dětské poezie a prózy. Hry, kviz
pro děti. Předávání cen – knih s autogramem autorky.
[ FATMK Ruska

14.30
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Antonín Bajaja – autorské čtení
z rukopisu knihy, která letos vyjde ve vydavatelství
Host, a jejíž název zatím tají.
[ PEN klub

14.30
STÁNEK L 816 (LEVÉ KŘÍDLO)

Setkání s Tomášem Kostou a Vladimírem
Mlynářem
Setkání nad knihou jejich společného rozhovoru, který
sleduje Kostův životní příběh s jeho vrcholy a pády,
světlými i tragickými okamžiky, plný omylů a naprave-
ných chyb. Především však vypovídá o nezbytnosti to-
lerance. Výstižně knihu charakterizoval Karel Schwar-
zenberg: „Můžeme se poučit a být opatrnější v odsu-
zování jiných a poctivější ve zpytování vlastního spole-
čenství.“ Knihu Kosta / rozhovor přes dvě generace vy-
dal Respekt Publishing, a.s. v Respekt Edici.
[ edice Respekt

14.30–15.10
STÁNEK P 202 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Alena Morávková – prezentace knihy
Významná překladatelka představí svůj překlad knihy
Anatolije Smeljanského Zápas autora s divadlem.
Ukázky čte Bořivoj Navrátil, za případné účasti autora.
[ Akademie múzických umění v Praze

15.00
STÁNEK L 101 (LEVÉ KŘÍDLO)

Helene Uri: Ti nejlepší z nás – autogramiáda
[ Euromedia Group – Knižní klub

15.00
STÁNEK L 814 (LEVÉ KŘÍDLO)

Alena Ježková: 33 moravských legend
z hradů, zámků a měst
Autogramiáda a křest knihy.
[ Nakladatelství Práh

15.00
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jana Štroblová – autorské čtení
Rouhavé modlení (nové překlady Mariny Cvetajevové).
[ PEN klub

15.00
STÁNEK P 409 (PRAVÉ KŘÍDLO) 2
Sraz se Zeleným Raoulem
Přij�te si pro podpis české komiksové legendy Štěpá-
na Mareše – nebo pro autogram jeho nejznámější pos-
tavy, Zeleného Raoula!
[ Ringier

15.00
STÁNEK P 414 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Kalendář Aleše Cibulky / 2010
Edice ČT představuje kalendář plný filmových hvězd
30. let na unikátních fotografiích ze sbírky Milana
Wolfa. Oficiálního křtu a následné autogramiády se
zúčastní kromě autora, majitele fotografií také herci
Eva Gérová a Milan Pruner. Moderuje Aleš Cibulka.
[ Česká televize – Edice ČT

15.00
STÁNEK P 501 (PRAVÉ KŘÍDLO)

František Koukolík – autogramiáda
[ Galén, spol. s r.o.

15.00–15.45
STÁNEK L 605 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jaroslav Formánek
Setkání se spisovatelem Jaroslavem Formánkem a
autogramiáda k jeho próze Cesta a druhému vydání
úspěšné knihy Francouzský rok (Edice Revolver Re-
vue).
[ Revolver Revue

15.00
KNIHKUPECTVÍ EVROPA – STŘEDNÍ HALA 4
Hanne Ørstavik, Polona Glavan, Vona
Groarge, Mariolina Venezia – autogramiáda
Svět knihy, s.r.o.

15.00–15.45
STÁNEK P 402 (PRAVÉ KŘÍDLO) 1
O čertu Pepiášovi – prezentace knih
a autogramiáda
Představení pohádkových knih O čertu Pepiášovi a
Čert Pepiáš, kouzelníci a čarodějové za přítomnosti au-
tora Jana Sobotky a ilustrátora Jiřího Fixla.
[ nakladatelství ANAG

15.00–15.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 4
György Dragomán
Setkání s talentovaným ma�arským spisovatelem
jemuž vychází kniha Bílý král v nakladatelství Dybbuk.
Pořad uvádí Attila Gál.
pořad v českém a ma�arském jazyce
[ Ma�arská knižní nadace, Ma�arské kulturní středisko

a Svět knihy, s.r.o.

15.00–15.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO 2
Pavel Šrut, Galina Miklínová: Lichožrouti
beseda
Pro seznámení s knihou Lichožrouti, herec Michal Pav-
lata báječně přečte ukázku z tohoto „nového bestselle-
ru“. Poté bude následovat beseda s autory knihy, kde
se můžete zeptat na všechno, co by jste chtěli o li-
chožroutech vědět a v knize jste se to nedočetli. Třeba
na chystaný druhý díl slíbené trilogie o Lichožroutech.
[ Svět knihy, s.r.o.

15.00–15.50
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO 4
Evropská konstituce ve verších
Setkání s básníky, kteří se podíleli na zajímavém pro-
jektu bruselského básnického kolektivu a domu litera-
tury Passa Porta. Jestliže Evropa nedostane konstituci
politickou, dejme jí alespoň konstituci poetickou! Čle-
nové bruselského básnického kolektivu pozvali kolegy
z celé Evropy, aby přispěli k projektu, který je více než
pouhou lehkomyslnou revizí politického fiaska. Evrop-
ská konstituce ve verších staví debatu o základních
principech jednotné Evropy tam, kam patří : do veřejné
domény svobodných, imaginativních a zainteresova-
ných občanů.
Účastní se čeští básníci Petr Borkovec a Kateřina Rud-
čenková a zahraniční hosté Eugenijus Ališanka (Litva),
Clare Azzopardi (Malta), Patrick McGuinness (Velká

Británie – Wales) a člen bruselského básnického ko-
lektivu, který stál u zrodu projektu, Geert van Istendael
(Belgie-Vlámsko). Moderuje Alexandra Büchler (LAF,
Transcript).
pořad v češtině, angličtině a původních jazycích
[ Literature Across Frontiers, Het Beschrijf / Passa Porta a

Svět knihy, s.r.o.

15.00–15.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Setkání s Janem Balabánem a Danielou
Kapitáňovou
Jeden z nejznámějších českých prozaiků bude číst
z chystané knihy společně se slovenskou autorkou de-
tektivních knih.
[ vydavatelství Host

15.00–15.50
� VELETRŽNÍ KINO – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON

VPRAVO)

Karel Hvíž
ala a Jacques Rupnik: Příliš brzy
unavená demokracie – prezentace
a autogramiáda
K. Hvíž�ala a J. Rupnik představí knižní rozhovor o in-
spirujícím a nadčasovém pohledu francouzského Če-
cha na českou politiku, roli ČR v Evropské unii, válku
USA s terorismem i současnou hospodářskou krizi.
[ nakladatelství Portál

15.00–15.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – PRAVÉ KŘÍDLO

Život a doba ministra Rudolfa Baráka
V besedě nad knihou o ministru Barákovi můžete s au-
torem, historikem PhDr. Prokopem Tomkem, diskuto-
vat jak o fungování represivní mašinérie komunistické-
ho režimu, tak i o Barákově legendami opředené oso-
bě.
[ Vyšehrad, spol. s r.o.

15.00–15.50
STÁNEK P 601 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Ivan Gabal – autogramiáda
Autogramiáda autora knihy Hrách na ze�.
[ Univerzita Karlova – nakladatelství Karolinum

15.00–16.00
STÁNEK L 108 (LEVÉ KŘÍDLO)

Václav Cílek: Dýchat s ptáky – autogramiáda
Autor se v nové knize zabývá krajinou a místy, prostře-
dím a klimatem. Věnuje se i „popisu světa při velkém
skoku dopředu, při kterém jsme se víc soustředili na
výkon než na to, kam skáčeme...“.
[ nakladatelství Dokořán

15.00–16.00
STÁNEK L 203 (LEVÉ KŘÍDLO)

Velká autogramiáda
Velká autogramiáda autorů nakladatelství MOBA. Kni-
hy podepisují: Hana Marie Körnerová, Alena Jakoub-
ková, Eva Kačírková, Inna Rottová, Jan Bauer a Luboš
Y. Koláček.
[ Nakladatelství MOBA

15.00–16.00
STÁNEK L 415 (LEVÉ KŘÍDLO) 12
Ondřej Neff: Verneovky– beseda
a autogramiáda
Spisovatel, ale také sběratel a znalec díla Julese Ver-
nea promluví o svém oblíbeném autorovi a svých mo-
derních verzích jeho knih, které vycházejí s ilustracemi
Zdeňka Buriana.
[ nakladatelství Albatros

15.00–16.00
STÁNEK L 407 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jáchym Topol – autogramiáda
Autogramiáda k románu Sestra – v prosinci měl premi-
éru stejnojmenný film režiséra Víta Pancíře.
[ nakladatelství Atlantis

15.00–16.00
STÁNEK L 808 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jaroslav Rudiš – autogramiáda
Známý prozaik a scenárista podepisuje své knihy.
[ Labyrint
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15.00–16.20
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA 2
Předávání Cen Akademie science-fiction,
fantasy a hororu
Čtrnáctý ročník tradiční akce, v níž přední odborníci na
fantastickou literaturu dvoukolovým systémem hodno-
tí celou produkci fantastických literárních žánrů za
uplynulý rok v řadě kategorií, a také oceňují výkony
osobností, od autorů přes výtvarníky až po redaktory a
překladatele. Nejvyšším oceněním je pak Kniha roku.
Moderují Eva Aichmajerová a Richard Klíčník.
[ Akademie science-fiction, fantasy a hororu

15.00–16.20
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO 4

(BALKON VLEVO)

Lotyšsko – knižní novinky v češtině
Prezentace dvou nejnovějších překladů z lotyštiny –
povídkové knihy Vítr proměnlivých směrů Ingy Abele
a románu Čeka, bomba a rokenrol Paulse Bankovskise
za osobní účasti autora. Představena bude také
Česko-lotyšsko-litevské konverzace.
[ Česko-lotyšský klub, KNIHA ZLIN, Argo, Kulturní dialog,

o.s., Lotyšské literární centrum a Svět knihy, s.r.o.

15.00–18.00
STÁNEK L 702 (LEVÉ KŘÍDLO)

Ochutnávka Bio dobrot
Hanka Zemanová, odbornice na biovaření a autorka
Biokuchařky pro vás napekla lahodné sušenky ve své
biopekárně Zemanka. Přij�te je ochutnat na stánek
nakladatelství Smart Press.
[ Smart Press, s.r.o.

15.30
STÁNEK L 816 (LEVÉ KŘÍDLO)

Setkání s Erikem Taberym
S žádnou veřejnou funkcí si Češi nespojují taková oče-
kávání jako s prezidentským úřadem. Jde o oprávněné
očekávání? I na mnohé jiné otázky odpoví autor knihy
Hledá se prezident / Zákulisí voleb hlavy státu Erik Ta-
bery. Kniha byla nominována na ocenění Magnesia Li-
tera.
[ Respekt Edice

15.30
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Markéta Hejkalová – autorské čtení
Štěstí je tady a te� (nakladatelství Hejkal).
[ PEN klub

15.30–16.30
STÁNEK S 106 (STŘEDNÍ HALA) 3
Hodina poezie
Básnická čtení za účasti ruských a českých básníků.
Moderuje: Sergej Čuprinin, kritik, literární vědec, šéfre-
daktor časopisu Znamja. Účinkují: básník, editor anto-
logie Slovanská poezie. Ze století do století Sergej
Glovjuk, laureáti Ruské národní ceny „Poeta“ Alexandr
Kušněr, Olesja Nikolajeva a Božena Správcová.
[ FATMK Ruska

15.30–16.30
STÁNEK L 402 (LEVÉ KŘÍDLO)

Autogramiáda autorů literatury faktu
I. Brož: Hvězdy proti hvězdám; R. Cílek: Každý, kdo
unese oštěp; R. Cílek, M. Moulis: 100 hodin, kdy umíra-
la republika; J. Kovařík: Napoleon na Dunaji; K. Pacner:
Atomoví vyzvědači; A. Vítek, K. Pacner: Půlstoletí kos-
monautiky; K. Richter: Zločin, který unikl trestu; M. Sy-
ruček: Banderovci.
[ Nakladatelství Epocha

15.30–16.30
STÁNEK L 503 (LEVÉ KŘÍDLO) 4
Julia Franck: Polednice – autogramiáda
Autorka je velkou nadějí současné německy psané li-
teratury. Obdržela cenu za nejlepší německy psanou
knihu za rok 2007. Rozsáhlý román- -epos je příběhem
fascinující ženy ve spárech hrůzného 20. století. Spolu-
účinkuje a tlumočí Lenka Housková.
[ Nakladatelství JOTA

16.00
STÁNEK L 101 (LEVÉ KŘÍDLO)

Marie Poledňáková: Líbáš jako bůh
autogramiáda
Autogramiáda režisérky, scenáristky a spisovatelky
k vydání titulu Líbáš jako Bůh.
[ Euromedia Group – Knižní klub

16.00
STÁNEK L 408 (LEVÉ KŘÍDLO)

Miloš Urban – autogramiáda
[ nakladatelství Argo

16.00
STÁNEK L 411 (LEVÉ KŘÍDLO) 2
Pavel Šrut a Galina Miklínová – autogramiáda
Autoři podepisují nejen svou poslední knihu Lichožrou-
ti.
[ nakladatelství Paseka

16.00
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jan Vodňanský – průřez tvorbou
Krátké básně a prózy, možná i písně.
[ PEN klub

16.00
STÁNEK P 501 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Zdeněk Vřeš�ál – autogramiáda
[ Galén, spol. s r.o.

16.00–16.30
STÁNEK L 605 (LEVÉ KŘÍDLO)

Ludvík Vaculík: Petr má medvěda nebo co
Autorské čtení a autogramiáda.
[ nakladatelství Meander

16.00–16.45
STÁNEK S 206 – STŘEDNÍ HALA 4
Olga Tokarczuk – autogramiáda
Autogramiáda nejznámější polské prozaičky součas-
nosti O. Tokarczuk, autorky vydaných loni Běgunů
(Host) a Anny In v hrobech světa (KNIHA ZLIN).
[ Polský institut v Praze a KNIHA ZLIN

16.00–16.50
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Pavel Kohout – autorské čtení
P. Kohout čte z knihy Cizinec a krásná paní, která právě
vychází na pokračování v deníku „Dnes“ a ze znovu vy-
daného románu Hodina vrahů (2009).
[ nakladatelství Pistorius & Olšanská a Academia

16.00–16.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 47
Otázka identit v literární Evropě
Jak jsou národní, regionální a etnické identity definová-
ny a komunikovány v současných evropských literatu-
rách? Jaké „minoritní“ identity (etnické, sexuální, nábo-
ženské apod.) se prosazují a jak jsou diskutovány? Je
„evropská identita“ konceptem současných literatur,
a pokud ano, jakým způsobem je vytvářena a komuni-
kována? Jaký je vliv globální migrace na vytváření lo-
kálních identit? Jaký význam má evropské kulturní dě-
dictví pro současné autory? Účastníci: Arnon Grun-
berg (Holandsko/US), Martin Prinz (Rakousko), Elif
Şafak (Turecko). Moderuje: Carl Henrik Fredriksson
(revue Eurozine, Vídeň).
pořad v anglickém a českém jazyce
[ Literature Across Frontiers a Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU

PRAVÉ KŘÍDLO 47
Mariolina Venezia
Setkání s italskou spisovatelkou a scénáristkou M. Ve-
neziou autorkou knihy Jsem tady už tisíc let vydané na-
kladatelstvím Paseka. Moderuje: Tereza Sieglová
pořad v italském a českém jazyce
[ Italský kulturní institut v Praze a Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 4

(BALKON VLEVO)

Márius Kopcsay: Ztracené roky
Představení prvního českého překladu úspěšného slo-
venského prozaika, románu Ztracené roky.
[ vydavatelství KNIHA ZLIN a Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50
� VELETRŽNÍ KINO – PRAVÉ KŘÍDLO 2

(BALKON VPRAVO)

Kresba jako zrcadlení
Autorka knih a CD pro děti a dospělé Jarmila Beranová
přiblíží intuitivní, spontánní automatickou kresbu jako
jedinečný, bezpečný a bezbolestný nástroj k rozpuště-
ní strachu, k sebepoznání a nastolení rovnováhy v živo-
tě.
[ Jarmila Beranová – Pastelový svět

16.00–16.50
STÁNEK P 601 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Karel Šiktanc – autogramiáda
Autogramiáda autora knihy Vážná známost.
[ Univerzita Karlova – nakladatelství Karolinum

16.00–16.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY 2

PRAVÉ KŘÍDLO

Michaela Bartoňová: Od tečky k obrazu
workshop
Malovat pro radost a nebát se bílého plátna. Dovolit in-
tuici, aby vedla vaši ruku. Pár opovědí na to, proč být
kreativní. A čemu v nás to pomáhá.
[ M. Bartoňová a Svět knihy, s.r.o.

16.30
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Marcella Marboe
čte z knihy povídek pro teenagery Hustej cápek, vole.
[ PEN klub

16.30–16.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO 5

(BALKON VLEVO)

Bible, překlad 21. století
Představení nového českého překladu knihy knih.
Ukázky textu čte Jan Potměšil.
[ Biblion, o.s.

16.30–17.30
STÁNEK L 308 (LEVÉ KŘÍDLO) 2
Markus Heitz – autogramiáda
Nejprodávanější autor fantasy v německy mluvících
zemích, u nás známý cyklem Trpaslíci, podepisuje prá-
vě vydanou závěrečnou knihu tetralogie Osud trpaslí-
ků.
[ nakladatelství FANTOM Print

16.30–17.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Bourání zdi
Převratné události roku 1989 v literatuře za železnou
oponou. Nové překlady z polštiny, němčiny, ma�aršti-
ny, rumunštiny a bulharštiny v interpretaci českých her-
ců pod vedením Hany Kofránkové.
Účinkují: Hana Kofránková, Přemysl Rut a další.
[ PLAV

16.30–18.00
STÁNEK L 605 (LEVÉ KŘÍDLO) 2
Iva Ouhrabková: Workshop roláží, muchláží
a frotáží
ke knížce Děda má medvěda nebo co.
[ nakladatelství Meander

16.45–17.30
STÁNEK S 106 (STŘEDNÍ HALA) 3
Kviz z ruského jazyka Rusko – 21. století
Moderuje: T. Neganova.
[ FATMK Ruska

17.00
STÁNEK L 606 (LEVÉ KŘÍDLO) 4
Márius Kopcsay: Ztracené roky – autogramiáda
[ vydavatelství KNIHA ZLIN
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17.00
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Roman Ráž
Nevěř mi ani slovo; čtení z nového románu vydaného
nakladatelstvím Akropolis.
[ PEN klub

17.00
STÁNEK P 501 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Michal Bystrov – autogramiáda
[ Galén, spol. s r.o.

17.00
STÁNEK P 615 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Setkání s přáteli časopisu SANQUIS
Pozvání od časopisu SANQUIS přijaly významné
osobnosti z divadelní a výtvarné scény Maria Procház-
ková, Jan Hrušínský, Kateřina Štenclová. Moderuje
Martina Menšíková.
[ WALD Press, s.r.o. – časopis Sanquis

17.00–17.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Svět uprostřed týdne 2008
Knihu se zajímavým názvem návštěvníkům představí
její autor, ředitel Českého rozhlasu 2 – Praha Jiří Vejvo-
da. Diváky pak pozve na setkání s básníkem Františ-
kem Novotným, autorem básnických sbírek Blažení
a Ozvěna tenká jako vlas. Společně představí novou
knihu básní a fejetonů Bu�me.
[ Český rozhlas 2 – Praha a Radioservis, a.s.

17.00–17.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Přitažlivost města
Literární pořad o tom, jak autory nakladatelství Argo
láká fenomén města – Miloš Urban: Lord Mord, Jan
Rupp: Ostřinec, Marek Janota: Všechno, co vidím.
Režie Hana Kofránková.
[ nakladatelství Argo

17.00–17.50
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO 47
Elif Şafak – setkání s tureckou autorkou
Elif Şafak je vedle Orhana Pamuka nejznámějším jmé-
nem současné turecké literatury. Kolem jejích románů
zkoumajících tureckou identitu se v Turecku i v zahrani-
čí rozpoutalo mnoho debat. Şafak, která přednáší na
univerzitě, čerpá ze svých rozsáhlých znalostí turecké
historie a sociologie a ve svých prozách, esejích a
publicistice často zaujímá stanovisko ke kontroverz-
ním tématům jako je postavení žen v islámských spo-
lečnostech a identita současného Turecka. S autorkou
besedují Alexandra Büchler (LAF, Transcript) a Petr
Kučera, překladatel, turkolog a nositel loňské ceny
Magnezia Litera za objev roku.
program v českém a anglickém jazyce
[ Literarure Across Frontiers a Svět knihy, s.r.o.
17.00–17.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO 4

(BALKON VLEVO)

Olga Tokarczuk: Běguni
V Polsku je vydání poslední knihy Olgy Tokarczukové
Běguni považováno za literární událost. Autorka se
v Čechách proslavila knihami Pravěk a jiné časy (Host)
či Denní dům, noční dům (Host 2002)), představí nej-
novější prózu Běguni (Host 2008), oceněnou polskou
literární cenou NIKE.
[ vydavatelství Host a Svět knihy, s.r.o.

17.00–17.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Naše zajímavá setkání
Pořad sestavený z rozhlasových rozhovorů členů Dětské
tiskové agentury se zajímavými lidmi. Ukázky doplňují
průvodním slovem děti z Dětské tiskové agentury. V prů-
běhu pořadu je zařazena soutěž pro diváky v poznávání
známých hlasů, případně poznávání literárních ukázek.
[ Dětská tisková agentura

17.00–18.20
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITA 2
Galina Miklínová – beseda a výtvarná dílna
Pro seznámení s knihou Lichožrouti G. Miklínová, auto-
rka a výtvarnice, ilustrátorka knihy Lichožrouti přečte
„kdo to vlastně lichožrout je a jak vypadá“. Po té bude

následovat dílna pod jejím vedením „vyrobte si svého
lichožrouta z pravých licháčů“ z unikátní sbírky pono-
žek obou autorů knihy – Pavla Šruta a Galiny Miklínové.
[ Svět knihy, s.r.o.

17.30–19.00
STÁNEK S 106 (STŘEDNÍ HALA) 3
Ruský svět Marburga
Speciální promítání dokumentárního snímku Ruský
svět Marburga. Koprodukční film Fondu Ruský svět
(Ruskij Mir) a televizního kanálu Věsti, v ruském znění
s českými titulky
[ FATMK Ruska

17.50–18.15
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Losování velké rozhlasové soutěže
Losování tří výherců soutěže Českého rozhlasu v rámci
veletrhu Svět knihy 2009.
[ Český rozhlas

18.00–18.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA 47
Mezinárodní povědomí o současných
evropských literaturách
Do jaké míry je moderní a současná evropská literatura
známá ve vší své rozmanitosti? Máme dostatečný pří-
stup k moderním klasikům i k tomu, co se píše dnes
v Evropě? Jak je současná literatura vnímána v růz-
ných koutech Evropy a ve světě a jak je možné pově-
domí o současné literární tvorbě ovlivnit a prohloubit?
Jaká média v dnešní době čtenářům umožňují přístup
k současnému psaní a k úvahám o literatuře? Účastní-
ci: Vona Groarge (Irsko, VB), Nico Helminger (Lucem-
bursko), Patrick McGuinness (VB), Olga Tokarczuk
(Polsko) a Jevgenij Popov (Rusko). Moderuje: Alexan-
dra Büchler (LAF, Transcript).
pořad v anglickém a čském jazyce
[ Literature Across Frontiers a Svět knihy, s.r.o.

18.00–18.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Když už jsme se narodili
Literárně hudební pořad z próz Ilji Kučery ml. v podání
herce Romana Štolpy, který svými skladbami doprová-
zí rockový písničkář Raven.
[ Da Gamba Company, s.r.o.

18.00–18.50
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO 47
Básníci diskutují o literárních vztazích mezi
Evropou a Ruskem
Vystoupí Antonis Georgiou (Kypr), Eugenijus Ališanka
(Litva), Jan Kaus (Estonsko), Petr Borkovec (Česká re-
publika) a Sergej Glovuk (Rusko). Moderuje: Erik Metz
(Belgie-Vlámsko).
pořad v ruském a českém jazyce
[ Literature Across Frontiers a Svět knihy, s.r.o.
18.00–18.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON

VLEVO)

Křest 9
Za účasti váženého hosta proběhne představení a
křest devíti knih, které pomáhají ke zlepšení lidských
schopností a vedou je k duchovní svobodě.
[ Dianetické centrum

18.00–18.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Mgr. Jan Luffer: Procházka japonskými
pohádkami a pověstmi
Prezentace knihy a seznámení s japonským folklorem
a slovesností v kontextu českých a evropských pohá-
dek.
[ Kontinenty

PROGRAMY MIMO
VÝSTAVIŠTĚ | 16. 5.
15.00–16.00
RUSKÉ STŘEDISKO VĚDY A KULTURY

Autorský podvečer Ta�jany Ustinové
známé spisovatelky a moderátorky, mistryně detektiv-
ního žánru.

[ FATMK Ruska
16.00–17.45
LITERÁRNÍ DIVADLO VIOLA, NÁRODNÍ TŘ. 7, PRAHA 1

Ententýky
Český rok v básních, rozpočitadlech, písních a pohád-
kách českých básníků v novém nastudování opět ve
Viole. Režie: Pavel Jurkovič, hrají a zpívají: Radka Te-
sárková, Josef Hervert a Martin Rudovský.
[ Viola

17.00–18.00
RUSKÉ STŘEDISKO VĚDY A KULTURY

Autorský večer Dmitrije Bykova
známého prozaika, básníka, moderátora televizních
pořadů.
[ FATMK Ruska

18.00
CAFÉ NORDICA, ZLATNICKÁ 10, PRAHA 1 47
Čas v Praze – Životy a vzpomínky
(Aika Prahassa – Elämät ja muistelmat)
Setkání s finským spisovatelem Petrim Tamminenem
a překladatelem Vladimírem Piskořem. Povídání o au-
torově putování po Praze ve stopách enfant terrible fin-
ské literatury Penttiho Saarikoskiho, autorské a scénic-
ké čtení, promítání autorových fotografií z Prahy konce
80. let.
Ve finštině, tlumočeno do češtiny.
[ Skandinávský dům, o.s.

20.00
LITERÁRNÍ DIVADLO VIOLA, 4
NÁRODNÍ TŘ. 7, PRAHA 1

Večer současné evropské poezie
Vystupují čeští básníci Petr Borkovec a Kateřina Rud-
čenková a zahraniční hosté Nicolas Ancion (Valon-
sko), Eugenijus Ališanka (Litva), Vona Groarke (Irsko),
Dan Sociu (Rumunsko), Antonis Georgiou (Kypr), Ge-
ert van Istandael (Vlámsko), Jan Kaus (Estonsko) a
Patrick McGuinness (Wales).
Hosté tohoto večera mimo jiné představí projekt Ev-
ropská konstituce ve verších bruselského básnického
kolektivu a domu literatury Passa Porta.
Čtení v původních jazycích a v češtině.
[ Literature Across Frontiers, Het Beschrijf / Passa Porta

a Svět knihy, s.r.o.
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