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STÁLÉ POŘADY
14.–17. 5.

� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – PRAVÉ KŘÍDLO

Michaela Bartoňová: Od tečky k obrazu
Malovaný podpis
Na malá plátna si namalujete akrylovými barvami –ba-
revný znak, symbol, otisk, ilustraci sebe sama, záznam
vašeho momentálního barevného vnímání knihy – svůj
malovaný podpis, který se stane součástí celé stěny,
jež vytvoří mozaiku – ilustraci veletrhu a jeho návštěvní-
ků.
Vede: Michaela Bartoňová

STÁNEK L 415 (LEVÉ KŘÍDLO)

Dětská dílna pod křídly Albatrosu
Nakladatelství Albatros připravilo vedle svého stánku
zónu pro děti i rodiče, kteří si budou chtít společně od-
počinout od veletržního ruchu a přijít na jiné, pohádko-
vé myšlenky. Budeme tu pro vás po všechny čtyři dny
veletrhu.

z programu:
BESEDY a AUTOGRAMIÁDY – naši spisovatelé
jsou tu pro vás.
MALUJEME S … Výtvarné dílny s nejlepšími ilustrá-
tory dětských knih
Přij�te si namalovat obrázek do dílny Albatrosu! Urče-
no dětem od 4 let.
POHÁDKY – Nechte se přenést do pohádkového
světa!
Krteček, kocour Mikeš a kluci kočičí tu na vás budou
čekat, stačí se k nim jen připojit. Poslechněte si u nás
pohádky a prohlédněte si leporela.
SOUTĚŽE
Zúčastněte se našich soutěží a vyhrajte hezký dárek!
Určeno pro různé věkové skupiny dětí a mládeže. Na-
kresli postavičku z knížek Albatrosu!

STÁNEK P 613 (PRAVÉ KŘÍDLO)

AGENTURA DOBRÝ DEN Pelhřimov

Marie Brožová – autorka největšího obrazu namalo-
vaného pastelkami
Obraz bude M. Brožová tvořit přímo v rámci programu
veletrhu, můžete se podívat na jeho vznik a popovídat
si s autorkou přímo při práci.

Jan Řeřicha
Výstava kreativních výtvorů vyřezaných z mramoru.

Knižní a výtvarné kuriozity:
Snář s největším počtem hesel (Oldřich Rajsigl)
kopii vystaveného snáře si mohou návštěvníci prohléd-
nout, aby zjistili, co je čeká a nemine.
Vybubnovaný portrét Mony Lisy (Lubomír Vaněk)
během odehrání cca 9ti minutové skladby dokázal vý-
tvarník a hudebník Lubomír Vaněk vybubnovat jednu
z nejslavnějších světových podobizen.
Podpis největší tužkou v ČR
Telefonní seznam proražený hřebíkem drženým
v holé dlani – Ladislav Hanzel
Jeden z nejsilnějších mužů ČR při svém vystoupení ná-
zorně předvedl, jak se nechovat ke knihám.
Ježek v kleci – Jiří Mládek
Legendární hlavolam vytvořený z legendární české
stavebnice Merkur jako pocta Jaroslavu Foglarovi.
Mým národům – RNDr. Miroslav Bouška,CSc.
historie českých zemí na zalaminovaných kopiích ori-
ginálních starých novin.
Pohlednice 360° (Petr Šálek)
Speciální technikou vyfotografované Staroměstské ná-
městí – tak, jak ho neznáte.
Největší a nejtěžší běžně distribuovaná kniha

Kniha napsaná a vydaná za 24 hodin
Kniha s textem ve 36 jazycích
Knižní miniatury
Vaříme s knihou
Největší dřevěná lžíce v ČR (délka 203 cm, vyřezaná
z topolového dřeva).

ČTVRTEK 14. 5.
16.00–16.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – PRAVÉ KŘÍDLO

Vlado Ríša – Bruncvíkovská legenda a česká
fantasy
Fantasy se víceméně vždy námětově opíralo o sever-
ské legendy. Až v poslední době si autoři uvědomili, že
slovanské legendy jsou také zajímavé a že je na nich
možné postavit nejeden dobrý příběh.
[ SFK Avalon, o.s.

17.00–17.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – PRAVÉ KŘÍDLO

Miroslav Žamboch – Tvrdá data a fantazie
Realita nám poskytuje nekonečné množství staveb-
ních kostek k tomu, abychom si s nimi hráli. Ponorky,
vzducholodě, neutronové hvězdy a spoustu dalšího ve
skutečnosti a světě imaginace spisovatelů.
[ SFK Avalon, o.s.

PÁTEK 15.5.
10.00–11.20
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – PRAVÉ KŘÍDLO

Ivona Březinová: Pohádková tvůrčí dílna pro děti
[ Literární akademie

13.00–13.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – PRAVÉ KŘÍDLO

František Novotný – Mezní jevy fantastiky
Příběh služebnice Margaret Atwoodové a Židovský po-
licejní klub Michaela Chabona si vybral František No-
votný, několikanásobný laureát Ceny Akademie SF,
aby demonstroval, kde má dnešní sci-fi hranice.
[ SFK Avalon, o.s.

14.00–14.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Františka Vrbenská – Počítač pro Pegase
aneb O příbězích a knihách v 21. století
Kdysi se zrodily příběhy, aby předávaly poznatky, bu-
dovaly sociální vazby, dotvářely emotivní prostor. Mají
ještě místo ve světě technologického pokroku, dyna-
mického myšlení a informační exploze?
[ SFK Avalon, o.s.

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

S kosmonauty a vyzvědači
Známý publicista a spisovatel Karel Pacner, představí
svou novinku Atomoví vyzvědači studené války; poté
spolu s Antonínem Vítkem, znalcem výzkumu vesmíru,
představí společný titul Půlstoletí kosmonautiky.
[ Nakladatelství Epocha

15.30–16.20
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – PRAVÉ KŘÍDLO

Jiří Procházka – Agent JFK – česká SF&F
knižní řada
Existují myriády světů, rozprostírajících se do minulosti
i do budoucnosti. Na správný chod tohoto metauniver-
za dohlíží supertajná organizace. O knižní sérii předná-
ší a čte jeden z hlavních autorů.
[ SFK Avalon, o.s.

16.00–16.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Orbis pictus aneb… beseda o projektu
interaktivních výstav
Představení projektu „Orbis pictus aneb…“ a jeho
dvou putovních výstav Labyrint světla a Leporelohra.
Beseda s Petrem Niklem, režisérkou PhDr. Ivanou Kře-
novou a hosty.
[ WALD Press, s.r.o.

16.00–16.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Kreativní města
Beseda s ředitelkou Edinburgh UNESCO City of Litera-
ture Trust paní Alison Bowden, představení projektu
Creative cities a Future City Game – British Council.
Představení projektu Creative Cities – Nigel Bellin-
gham, ředitel British Council, Czech Republic. Cílem
mezinárodního projektu British Council je poskytnout
mladým lidem nástroje k tomu, aby svá města přemě-
nili na lepší místa. Projekt je organizován s partnery
z řad různých soukromých i veřejných organizací a ev-
ropskými městy, kteří společně chápou, že inovace
jsou v moderním světě základem udržitelného rozvoje.
pořad v anglickém jazyce
[ Česká centra a British Council

17.30–18.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – 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.

18.00–18.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 7

(BALKON VLEVO)

Andrzej Pilipiuk – beseda
A. Pilipiuk – přední polský autor fantasy, tvůrce kultovní
postavy Jakuba Vandrovce, producenta kořalky a ven-
kovského vymítače – samouka, který je oblíbený i mezi
českými čtenáři.
[ Polský institut v Praze

MIMO VÝSTAVIŠTĚ

9.00–14.00
ČESKÉ CENTRUM PRAHA, RYTÍŘSKÁ 31, PRAHA 1

Praha – kreativní město literatury
Česká centra pořádají minikonferenci na téma „Praha
– kreativní město literatury“, pozvání přijala paní Ali
Bowden, ředitelka Edinburgh UNESCO City of Litera-
ture Trust. Akce je součástí Evropského roku kreativity
a inovace.

SOBOTA 16.5.
10.30–11.30
STÁNEK L 308 (LEVÉ KŘÍDLO)

Markus Heitz – autogramiáda
Nejprodávanější autor fantasy v německy mluvících ze-
mích, u nás známý cyklem Trpaslíci, podepisuje právě
vydanou závěrečnou knihu tetralogie Osud trpaslíků.
[ nakladatelství FANTOM Print

11.30–12.20
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – 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.
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12.00–12.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

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

13.00
STÁNEK L 101 (LEVÉ KŘÍDLO)

Philipp Vandenberg – autogramiáda
[ Euromedia Group – Knižní klub

13.30–14.30
STÁNEK L 308 (LEVÉ KŘÍDLO)

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

14.00–14.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – 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.

15.00
STÁNEK P 409 (PRAVÉ KŘÍDLO)

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

15.00–15.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Pavel Šrut, Galina Miklínová: Lichožrouti
beseda
Pro seznámení s knihou Lichožrouti, herec Michal Pav-
lata přečte ukázku z tohoto „nového bestselleru“. Poté
bude následovat beseda s autory knihy, kde se může-
te zeptat na všechno, cobyste chtěli o lichožroutech
vědět a v knize jste se to nedočetli. Třeba na chystaný
druhý díl slíbené trilogie o Lichožroutech…
[ Svět knihy, s.r.o.

15.00–16.00
STÁNEK L 415 (LEVÉ KŘÍDLO)

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

15.00–16.20
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

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

16.00
STÁNEK L 411 (LEVÉ KŘÍDLO)

Pavel Šrut a Galina Miklínová – autogramiáda
Autoři podepisují nejen svou poslední knihu Lichožrouti.
[ nakladatelství Paseka

16.00–16.50
� VELETRŽNÍ KINO – PRAVÉ KŘÍDLO

(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
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – 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.

16.30–17.30
STÁNEK L 308 (LEVÉ KŘÍDLO)

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

16.30–18.00
STÁNEK L 605 (LEVÉ KŘÍDLO)

Iva Ouhrabková: Workshop roláží, muchláží
a frotáží
ke knížce Děda má medvěda nebo co.
[ nakladatelství Meander

17.00–18.20
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – PRAVÉ KŘÍDLO

Galina Miklínová – beseda a výtvarná dílna
Pro seznámení s knihou Lichožrouti G. Miklínová, autor-
ka a výtvarnice, ilustrátorka knihy Lichožrouti přečte
„kdo to vlastně lichožrout je a jak vypadá“. Poté bude
následovat dílna pod jejím vedením „vyrobte si svého
lichožrouta z pravých licháčů“ z unikátní sbírky po-
nožek obou autorů knihy – Pavla Šruta a Galiny Miklí-
nové.
[ Svět knihy, s.r.o.

NEDĚLE 17. 5.
10.00–10.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – PRAVÉ KŘÍDLO

Obhajoba pastelky – otevřený ateliér
Smyslem projektu „Obhajoba pastelky“ není jen de-
monstrace opomíjené techniky pastelek, ale přede-
vším podnět ke kreativnějšímu přístupu k životu ve
všech jeho aspektech.
[ Marie Brožová a Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – PRAVÉ KŘÍDLO

Pavel Renčín – Co se děje ve městech
za našimi zády?
Fantazie ze světa kolem nás ani zdaleka nezmizela,
neuvěřitelné bytosti číhají ve stínech a města mají svou
duši. O městské fantasy obecně a o trilogii Městské
války, která se odehrává v ČR.
[ SFK Avalon, o.s.

11.00–12.00
STÁNEK L 605

Kus cirkusu v klusu od Bilba
Jiří Bilbo Reidinger, klaun, herec, choreograf a peda-
gog a v neposlední řadě také autor knihy Cirkus Chau-
ve představí v doprovodu své company a za účasti vý-
tvarnice Dory Dutkové novou knížku nakladatelství
Baobab.
[ nakladatelství Baobab

12.00–14.00
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Velký karneval literárních postav
Přij�te na veletrh převlečení za svou oblíbenou literární
postavu. Soutěž o zajímavé ceny.
Moderuje Josef Vaněk – Agentura Dobrý den.
[ Svět knihy, s.r.o.
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