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PRŮBĚŽNĚ
14. - 17. 5.
STÁNEK P 614

Prezentace Wikipedie na Microsoft Surface
Microsoft Surface – budoucnost máte
ve svých rukách
Prostřednictvím interaktivního dotykového stolku Mic-
rosoft Surface, který je horkou novinkou na českém
trhu, si budete moci hledat informace v internetové
ecyklopedii Wikipedia.
[ Wikimedia Česká republika
15. 5.–17. 5.
STÁNEK L 206

Vampiráti
Od pátku do neděle probíhá pirátská soutěž Mladé
fronty k nové sérii Vampiráti, losování na stánku Mladé
fronty v pátek 15. 5. v 11.00 a 15.00, v sobotu 11.00
a 15.00, v neděli v 11.00.
[ Mladá fronta, a.s.

PÁTEK 15. 5.
10.00–10.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

BUBU – autorské čtení
Setkání s Monikou Elšíkovou, režisérkou filmu Vánoční
příběh a autorkou knihy BUBU – Vánoční příběh, která
podle tohoto filmu vznikla, a s herci z filmového příbě-
hu.
[ Česká televize – Edice ČT

10.00–10.50
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
„Náš svět“
Slavnostní vyhlášení výsledků dětské literární soutěže
Náš svět spojené s předáváním cen, autorským čte-
ním a čtením ukázek oceněných prací. Garantem sou-
těže je Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Účinkují:
Magdalena Rysová, Eva Schneiderová, Markéta Rau-
sová a další.
[ Národní institut dětí a mládeže a Svět knihy, s.r.o.

10.00–11.00
STÁNEK L 415 (LEVÉ KŘÍDLO)

Petra Braunová: Terezománie – beseda
a autogramiáda
Petra Braunová se během uplynulých pěti let etablova-
la jako autorka úspěšných knih pro děti a mládež. Její
kniha Terezománie je určena čtenářkám od 14 let.
[ nakladatelství Albatros

10.00–11.20
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY – PRAVÉ KŘÍDLO

Ivona Březinová: Pohádková tvůrčí dílna pro
děti
[ Literární akademie

10.00–14.00
PROSTOR PŘED PRŮMYSLOVÝM PALÁCEM

Den s ABC
Časopis ABC zve všechny děti na zábavný program
plný soutěží, her, legrace a překvapení. Přij�te se v pro-
storu před Průmyslovým palácem ponořit do světa
ABC!
[ Ringier

11.00
STÁNEK P 414 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Monika Elšíková a Zuzana Bydžovská
autogramiáda
Oficiální křest a autogramiáda ke knize Bubu – Vánoční
příběh.
[ Česká televize – Edice ČT

11.00–11.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

„Za tuhle knihu Vám patří dík“ a „Moje knižní 1“
Vyhlášení výsledků literárních soutěží pro děti a mlá-
dež, pořádaných v rámci kampaně Rosteme s knihou.
[ Svět knihy, s.r.o.

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

Loutkové divadélko v kufříku aneb Co vše
v něm může být ukryto
Setkání s autorkou loutkového kufříkového divadél-
ka Mgr. Kateřinou Drdlovou, představení jednotlivých
loutkových pohádek a povídání o tom, jak se i jinak dá
s divadélkem pracovat. Určeno všem, kdo se dětem
rádi věnují a chtějí si s nimi hrát.
[ Hyperion s.r.o.

11.00–12.00
STÁNEK L 415 (LEVÉ KŘÍDLO)

Daniela Krolupperová, Markéta Vydrová:
Sedmilhář Josífek – beseda a výtvarná dílna
Přij�te se dozvědět, jak vznikal příběh chlapce, který si
rád vymýšlí, a jeho rodiče s ním mají trápení. Řekne
vám to spisovatelka Daniela Krolupperová a výtvarnice
Markéta Vydrová, se kterou si můžete namalovat obrá-
zek.
[ nakladatelství Albatros

14.00–15.00
STÁNEK L 415 (LEVÉ KŘÍDLO)

Ivona Březinová: Bojíš se, Margito?
beseda a autogramiáda
Autorka především knih pro děti a mládež rozšířila svoji
řadu prázdninových příběhů třech kamarádek propo-
jených s osudy spisovatelů o román Bojíš se, Margito?
Hrdinky tentokrát vyrazily na Slovensko po stopách
Margity Figuli.
[ nakladatelství Albatros

17.00–18.00
STÁNEK L 605 (LEVÉ KŘÍDLO

Petr Nikl: Jeleňovití a Pohádka o Rybitince
Čtení, zpěv a autogramiáda Petra Nikla.
[ nakladatelství Meander

SOBOTA 16. 5.
10.00–10.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

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
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

„Čti +“ – autorské čtení
Autorské čtení z knížek edice Čti+ pro malé čtenáře
ve věku 6 – 11 let pořádané ve spolupráci s humanitár-
ní organizací ADRA. Program doplní tvořivé aktivity
a soutěže o krásné ceny.
[ Nakladatelství Fraus

10.00–11.00
STÁNEK L 415 (LEVÉ KŘÍDLO)

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 obrázek pod vedením ilustrátorky.
[ nakladatelství Albatros

10.30–11.30
STÁNEK L 213 (LEVÉ KŘÍDLO)

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

11.00–11.45
STÁNEK L 605 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jiří Stach a Lenka Uhlířová: Velká cesta
Malého pána
Autorské čtení a beseda.
[ nakladatelství Meander

11.00–11.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

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

11.00–12.00
STÁNEK L 306 (LEVÉ KŘÍDLO)

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 S 106 (STŘEDNÍ HALA)

Ve společnosti Mariny Moskviny
Setkání se známou autorkou dětských knih a animova-
ných filmů, rozhlasovou moderátorkou Marinou Mosk-
vinovou.
[ FATMK Ruska

12.00–12.45
STÁNEK L 605 (LEVÉ KŘÍDLO)

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 čte „LiStOVáNí“.
[ nakladatelství Baobab a G plus G

13.00–13.45
STÁNEK L 605 (LEVÉ KŘÍDLO)

Iva Pecháčková: Legenda o sv. Václavovi
Čtení a autogramiáda.
[ nakladatelství Meander
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13.00–14.00
STÁNEK L 415 (LEVÉ KŘÍDLO)

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

14.00–14.45
STÁNEK L 605 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jaroslav Šerých – autogramiáda
Knihu Japonských pohádek bude podepisovat Jaro-
slav Šerých.
[ Petrkov

14.00–15.00
STÁNEK L 415 (LEVÉ KŘÍDLO)

LiStOVáNí & Jiří Kahoun: Pro zvědavá ouška
představení a beseda
Prožijte všemi smysly veselé minipohádky se zvířátky
v podání scénického souboru LiStOVáNí. Kdo má rád
zvířátka, a� pečlivě nastraží svá ouška, protože na tom-
to představení bude i spisovatel Jiří Kahoun, autor po-
pulárních Včelích medvídků.
[ nakladatelství Albatros

15.00–15.45
STÁNEK P 402 (PRAVÉ KŘÍDLO)

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

15.00–16.00
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

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

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

NEDĚLE 17.5.
11.00
STÁNEK P 414 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Chaloupka na vršku
oficiální křest a autogramiáda literárního zpracování
večerníčku, autorky a výtvarnice Šárky Váchové. Knížku
z nové ediční řady Večerníček pokřtí Dana Syslová
a Vladimír Jiránek za asistence králíků z klobouku
Boba a Bobka, kteří oslavují v letošním roce 30 let od
uvedení na obrazovku.
[ Česká televize – Edice ČT

11.00–11.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Pohádky z jiných světů
Čtení ze stejnojmenné z knihy, kterou vydal Projekt
Medela Lejly Abbasové ve spolupráci s nakladatel-
stvím Galén. Výtěžek z prodeje jde beze zbytku na
podporu aktivit v České republice, Čečensku, Guate-
male a Keni. Číst budou: Milena Steinmasslová, Vladi-
mír Javorsrý, Bořivoj Navrátil a Petr Vacek. Při násled-
né autogramiádě se vám kromě nich podepíšou i ně-
kteří z tvůrců knihy, výtvarníci Milada Gabrielová a Jiří
Votruba.
Akcí provede a několik pohádek i přečte Lejla Abbaso-
vá (bližší info www.projektmedela.org).
[ Projekt Medela

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 Va-
něk – Agentura Dobrý den.
[ Svět knihy, s.r.o.
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