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TEMATICKÉ PROGRAMY

ČTVRTEK 14. 5.
11.00–12.00
STÁNEK P 106 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Masarykova univerzita – 90 let vědecké
a vzdělávací činnosti – otisk v odborné
a studijní literatuře
Přijměte pozvání na vernisáž výstavy vzácných tisků,
archiválií i současných edicí Masarykovy univerzity,
která si za 90 let ediční činnosti vydobyla místo stálice
na knižním trhu. Pro knihovníky a knihkupce máme při-
praveno překvapení.
[ Nakladatelství Masarykovy univerzity

17.00–18.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Cena Jiřího Ortena 2009
Jiří Ornest moderuje slavnostní podvečer, na němž
bude ze tří nominovaných vyhlášen definitivní vítěz le-
tošní Ceny Jiřího Ortena. Laureát získává od partner-
ského Magistrátu hl. města Prahy 50 000 Kč. Sponzory
letošního ročníku ceny jsou: webový portál www. kni-
hovnice.cz, občanské sdružení Dobrá knížka a tiskár-
na Akcent, Vimperk. Pohoštění zajiš�uje ethnocatering
Berkat.
[ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

17.00–18.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Křest nové učebnice španělského jazyka
– Aventura
Slavnostní křest prvního dílu nové třídílné učební řady pro
výuku španělštiny studentů od 15 let výše – Aventura.
[ Klett nakladatelství, s.r.o.

PÁTEK 15. 5.
10.00–10.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Uplatnění knihy v projektech EU
Prezentace programu celoživotního učení a příkladů
projektů, které zpracovávají literární témata. Vyhlášení
výsledků soutěže programu „Comenius“ o nejlepší
esej na téma Kniha a vzdělání. Účinkují: Jitka Valchářo-
vá a Jana Pávková.
[ Dům zahraničních služeb MŠMT

11.00–11.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO

(BALKON VLEVO)

Jak dnes učit o komunizmu?
Prezentace vzdělávacích projektů ÚSTR: webové an-
tologie ideologických textů, dokumentačně-vzděláva-
cího projektu „Film a dějiny totalitních režimů“ a vzdě-
lávacího DVD „1968: Zmařené naděje.“
Účinkují: Vlastimil Venclík – režisér snímku Nezvaný
host (1969) obsaženého na vzdělávacím DVD, Dr. Ka-
mil Činátl – gestor projektu, Mgr. Jaroslav Pinkas –
gestor projektu, Mgr. Petr Slinták – gestor projektu.
[ Ústav pro studium totalitních režimů
11.30–12.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY 7

PRAVÉ KŘÍDLO

Harri István Mäki: Až moc rychlé, až moc
k smíchu
(dětská literatura ve Finsku)
Spisovatel a učitel tvůrčího psaní Harri István Mäki
představuje nejnovější jedinečné trendy ve finské dět-
ské literatuře.
pořad v anglickém a českém jazyce
[ Orivesi College of Art (Finsko) a Literární akademie

12.00–12.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Škola základ života – představuje se Obec
spisovatelů
Vyhlášení výsledků internetové soutěže o nejlepší epi-
gram nebo aforismus pro studenty gymnázií. Z aforis-
mů čtou a své knihy podepisují členové OS – Jiří
Žáček, Jan Vodňanský, Miroslav Huptych, Lubomír
Brožek, Jiří Stránský, Lydie Romanská-Lidmilová, Jan
Cimický, Lukáš Bárta a další, uvádějí Ivana Lukelová,
Vladimír Křivánek.
[ Obec spisovatelů

13.00–13.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Dobrá knížka a Knihovnice.cz
Představení o. s. Dobrá knížka, které se zaměřuje zej-
ména na podporu čtení knih a zvýšení informovanosti
o knihách.
Dále bude představen literární server Knihovnice.cz
a jeho internetové aktivity.
Účinkují: Iva Mračková, Richard Pachman, zpěvák,
skladatel a spisovatel a Radek Červený.
[ Radek Červený – Knihovnice.cz

13.00–14.00
STÁNEK P 106 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Latinitas medica
Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. Etika
a právo v kontextu lékařské etiky.
In dubio pro libertate
Úvahy nad ústavními hodnotami a právem.
Genetika populací
a další novinky představuje Nakladatelství Masarykovy
univerzity
Zveme Vás na setkání a besedu s autory nových knih,
z nichž zaujme zvláště Latinitas medica (autoři:
E. Marečková-Štolcová, H. Reichová, M. Severová,
D. Svobodová a F. Šimon), která přináší poprvé na
český knižní trh pozoruhodné dědictví latinské vzděla-
nosti vložené téměř 7 000 citátů zejména z oblasti lé-
kařství.
[ Nakladatelství Masarykovy univerzity

14.00–15.00
STÁNEK P 106 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Genetika – nová vysokoškolská učebnice
po 30 letech
Masarykova univerzita působí v Brně, kde v roce 1865
díky objevům G. Mendela genetika vznikla. U příle-
žitosti svého 90. výročí vydává překlad osvědčené
učebnice Principles of Genetics (5. vydání, John Wiley
& Sons, Inc., 823 stran, 2009), autoři D. Peter Snustad,
Michael J. Simmons. Učebnice tak zaplní třicetiletou
mezeru na českém knižním trhu (poslední česká učeb-
nice vyšla v roce 1979). Kolektiv překladatelů tvoří pro-
fesoři brněnských univerzit a pracoviš� Akademie věd,
kteří aktivně přednášejí v daných oblastech genetiky:
Jiří Doškař, Jiří Fajkus, Petr Hořín, Aleš Knoll, Petr Kug-
lík, Jiřina Relichová, Jan Šmarda, Jana Šmardová, Re-
nata Veselská, Boris Vyskot.
Učebnici představí a o nejnovějších objevech v geneti-
ce promluví prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. a prof.
RNDr. Jiřina Relichová, CSc., editorka českého vydání
překladatelé.
[ Nakladatelství Masarykovy univerzity

14.00–15.20
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – PRAVÉ KŘÍDLO

Arnošt Goldflam: Dílna tvůrčího psaní
[ Literární akademie

15.00–15.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Jaroslav Dušek – Aleš Ulm: Kniha mého
srdce – beseda
Novinky o pořadu České televize „Kniha mého srdce“
se dozvíte od moderátora J. Duška a šéfdramaturga
Centra zábavné tvorby ČT A. Ulma. Možná prozradí
i to, jaká je kniha jejich srdce.
[ Česká televize a Svět knihy, s.r.o.

15.00–16.00
STÁNEK L 212 (LEVÉ KŘÍDLO)

Taháky pro dospělé – křest a autogramiáda
Neformální beseda s Janou Jašovou, Josefem Josefí-
kem, Jiřím Bílkem, Františkem Krumlem, Františkem
Jelenem a Jiřím Fixlem k nové knižní řadě „Taháky pro
dospělé“ – praktické příručky pro rozličné životní situa-
ce – Jak si najít partnera, Jak přežít soužití s puber-
�ákem, Velké premiéry malých věcí, Š�astná čísla.
[ Fortuna Libri

16.00–16.50
STÁNEK P 601 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Jiří Kraus – autogramiáda
Autogramiáda autora knihy Jazyk v proměnách komu-
nikačních médií.
[ Univerzita Karlova – nakladatelství Karolinum

16.30–17.20
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – PRAVÉ KŘÍDLO

Eva Schneiderová: Kuna nese nanuk
Nebaví vás čeština? Přijde vám snad nejen těžká, ale
též nudná? Myslíte si, že se při skloňování podle vzorů
či při časování sloves prostě nezasmějete a nezas-
mějete? Pak si přij�te pro inspiraci. Seznámíte se se
spoustou zajímavých a zábavných cvičení, jazykových
her a hříček, jazykolamů, hlavolamů, chytáků a dalších
vylomenin, které jdou s češtinou provádět.
[ Eva Schneiderová a Svět knihy, s.r.o.

SOBOTA 16. 5.
10.00–10.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

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

10.00–11.20
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – PRAVÉ KŘÍDLO

Jiří Dědeček: Dílna tvůrčího psaní
[ Literární akademie

11.00–12.00
STÁNEK P 202 (PRAVÉ KŘÍDLO)

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

12.30–13.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – 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
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Tisíc jizev a připravované knihy detektivních příběhů
Ruce vzhůru.
[ Literární akademie

16.30–16.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO

(BALKON VLEVO)

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

NEDĚLE 17. 5.
10.00–10.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Wikipedie – největší internetová encyklopedie
světa
Jak vznikla a odkud se bere její obsah? Můžete mu vě-
řit? Víte, že ji můžete psát i vy? A znáte i Wikislovník, Wi-
kizdroje, Wikicitáty, Wikiknihy, Wikizprávy, Wikiverzitu
či Wiki; Commons? Přednášející: Petr Novák (předse-
da Wikimedia Česká republika) a Pavel Hrdlička (za-
kládající člen Wikimedia Česká republika).
[ Wikimedia Česká republika - http://www.wikimedia.cz

10.00–11.20
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Daniela Fischerová: Dílna tvůrčího psaní
[ Literární akademie

12.00–13.20
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON

VLEVO)

Mariana Housková: Překladatelská dílna
[ Literární akademie
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