
10.00–10.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO��

1002. pohádka
Vý; (čti: Výstředník), divadelní spolek Městské kni-
hovny v Praze, se vydá, jak jinak než na létajícím ko-
berci, do světa džinů a turbanů. Představení pro
děti i dospělé, při kterém se nesedí na židlích.
[ Městská knihovna Praha

10.30–11.30 VAŘÍME S KNIHOU – FOYER�
Krása korejského jídla – První korejská
kuchařka v Čechách
Vynikající příručka a průvodce filosofií a přípravou
korejského jídla, které patří mezi pět nejzdravějších
jídel světa.
[ Vydavatelství IDEÁL

10.30–11.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Daniela Fischerová – dílna tvůrčího psaní
[ Literární akademie, Svět knihy, s.r.o.

11.00 L 309 – LEVÉ KŘÍDLO

Ivanka Devátá
Setkání s autorkou spojené s autogramiádou.
[ Nakladatelství MOTTO

11.00 L 304 – LEVÉ KŘÍDLO

Jiří Žáček a Anna Bauerová – autogramiáda
[ Nakladatelství ŠULC-ŠVARC

11:00 L 306 – LEVÉ KŘÍDLO

Autogramiáda ke knize Chucpedie,
česko-anglická kniha židovských anekdot
O židovském humoru bude mluvit autor právě vy-
cházející knihy, Julius Müller. Dále účinkují rabi
Dushinsky, rabi Hofberg.
[ Garamond

11.00–11.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Marie Valtrová: Divadlo s rodokmenem
(Divadelní společnost Jana Hrušínského – Divadlo
Na Jezerce)

Výpravná kniha o historii jednoho z dnes nejzná-
mějších pražských divadel a také o historii slavné-
ho hereckého rodu Hrušínských, s medailony herců
a režisérů divadla Na Jezerce a rozhovory s některý-
mi z nich – například s Janem Třískou, Jiřinou Boh-
dalovou, Janem Hřebejkem, Janem Kačerem, Bárou
Hrzánovou, Jiřinou Kubánkovou a dalšími.
Účast: Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, Kristýna
Hrušínská (dcera), Marie Valtrová (autorka knihy)
a další herci.
[ Nakladatelství Brána

11.00–11.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

H+Z+3D mimo jiné mezi lidožrouty
Legendární cestovatel Miroslav Zikmund vypráví
o cestě kolem světa, v jejímž průběhu se s Jiřím Han-
zelkou dostali na místa, kam dnes nelze cestovat.
Pohledy do světa, který se na stránky knih vrací po
dlouhé odmlce, doplňuje promítání unikátních 3D
fotografií, které autoři na svých cestách pořídili.
[ Český rozhlas, Leonardo

11.00–11.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO�

Žížaláci
Novinka – kniha komiksů k oblíbenému večerníčku.
Povídání s autory knihy o tom, jak se točí večerníč-
ky, a soutěž pro děti o nejhezčí figurku Žížaláků
z modelíny. Účinkují Jaromír Gál a Miloš Zvěřina
(autoři). Moderuje Jiří Chalupa.
[ Česká televize – Edice ČT

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

Šamanismus v Amazonii
Přednáší Viliam Poltikovič, který se právě vrátil
z dvouměsíčního pobytu v Peru.
[ Kontinenty, Svět knihy, s.r.o.

11.00–12.00 L 408 – LEVÉ KŘÍDLO

Luboš Antonín – autogramiáda
Autogramiáda Luboše Antonína nad knihou Zlatý
věk svobodného zednářství v Čechách.
[ Argo

11.00–12.00 L 109 – LEVÉ KŘÍDLO

Václav Cílek – autogramiáda
Autor podepisuje svou poslední knihu Archeus, je-
jímž základem je dlouhá stať o trpaslících, jejich
druzích, národohospodářském významu a obecně
o záležitostech ukrytých v zemi.
[ Nakladatelství Dokořán, s.r.o.
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11.00–12.00 L 808 – LEVÉ KŘÍDLO�
Iva Málková – autogramiáda
Nakladatelství Smart Press vás zve na autogramiádu
knih Ivy Málkové o zdravém hubnutí z edice Hubne-
me s rozumem, spojenou s ochutnávkou zdravého
mlsání a možností nechat si změřit hladinu tuku pří-
mo na stánku!
[ Smart Press, s.r.o.

11.00–12.20 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA�
Velikáni arabské literatury v českých
překladech
Nobelistu Nadžíba Mahfúze – egyptského roma-
nopisce a prvního arabského nositele Nobelovy
ceny za literaturu představuje Jaroslav Oliverius –
přední český arabista a hebraista. Mahmúda Dar-
wiše – jednoho z největších současných arabských
básníků představuje překladatel Burhan Kalak.
Nizára Kabbání – nejpopulárnějšího moderního
básníka Arábie představí znalec jeho díla a také
překladatel a ctitel, sám básník, Jafar Hedar. Cha-
líla Džibrána velikána libanonské literatury před-
staví redaktor Martin Žemla z nakladatelství Vyše-
hrad, které v uplynulých letech vydalo téměř desít-
ku Džibránových děl, včetně slavného Proroka. Mo-
deruje Marek Brieška (arabista a překladatel, SK).
Literární ukázky čtou herci projektu Listování.
[ Svět knihy, s.r.o.

11.30–12.00 PAVILON SVĚT E-KNIH – PRAVÉ KŘÍDLO�
eReading
Prezentace prvního českého portálu eReading.cz.
[ eReading, s.r.o.

12.00 L 829 – LEVÉ KŘÍDLO

Miroslav Zikmund
Autogramiáda známého cestovatele.
[ Český rozhlas

12.00–12.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

JXD a Alex
Manželský pár z časopisu Reflex je připravený zod-
povědět všechny vaše dotazy.
[ Ringier Axel Springer CZ, a.s.

12.00–12.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO�

Tactus.cz – hmatové knihy nejen
pro nevidomé děti
Prezentace projektu Tactus.cz, který podporuje vý-
robu a vydávání hmatových knih pro děti se zrako-
vým postižením.
[ Sdružení Hapestetika, o.s.

12.00–12.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Jan Rychlík – Vladimir Penčev: Istorija
na Čechija
Publikace vznikla v rámci spolupráce mezi Masary-
kovým ústavem a Archivem AV ČR, Ústavem pro et-
nologii a folkloristiku s Etnografickým muzeem při
Bulharské akademii věd a Ústavem pro balkanistiku
s centrem trakologie při Bulharské akademii věd.
Po představení knihy následuje beseda: jak jsou
známy české dějiny a kultura v Bulharsku. Moderu-
je Ivana Srbková
[ Bulharský kulturní institut v Praze, NK ČR – Slovanská

knihovna

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

Na cestě ke světu míru, lásky a harmonie
prezentace knihy
[ Vydavatelství IDEÁL

12.00–13.00 VAŘÍME S KNIHOU – FOYER��
Vaříme s arabskou kuchařkou
S kuchařkou nakladatelství Computer Press si udě-
láte malý výlet do arabského světa. Autorka Renáta
Janů vám přiblíží tamější kulturu, vysvětlí podstatu
arabského stolování a popíše jednotlivé recepty při-
pravené profesionálním kuchařem.
[ Computer Press, a.s.

12.00–13.00 L 414 – LEVÉ KŘÍDLO�
Jan Novák čte a podepisuje Aljašku
Čechoameričan Jan Novák zaznamenal kolem své
nové prózy Aljaška velký rozruch. Nyní ji bude po-
depisovat a možná i kousek přečte.
[ Albatros Media

12.30–13.00 PAVILON SVĚT E-KNIH – PRAVÉ KŘÍDLO�
Převod knih do ebooks
Problematika, rizika, náklady, očekávané přínosy
v přípravě ebooks.
[ Palmknihy, s.r.o.

12.30–13.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA��
Iniciativa krále Abdullaha v rámci
mezinárodního dialogu
Účastníci: Abdul Muhsin Sameeh (Saúdská Arábie),
Luboš Kropáček (ČR)
Tlumočeno: čeština, arabština
[ Království Saúdské Arábie

Ministerstvo vyššího vzdělávání
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13.00–13.20 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO�
Klasická arabská literatura – poezie nebo
i próza?
Staří Arabové dlouho vnímali pod pojmem krásná
literatura pouze poezii. Próza byla chápána jako
zdroj poznání a poučení. Uvádí Jaroslav Oliverius
– překladatel z egyptské arabštiny, spoluautor
učebnice egyptské hovorové arabštiny a emeritní
profesor Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozo-
fické fakulty Univerzity Karlovy.
[ Svět knihy, s.r.o., Ústav Blízkého východu

a Afriky FF UK

13.00–13.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

František Novotný – autorské čtení spojené
s besedou
Představení knihy známého českého autora Františ-
ka Novotného Prsten od vévodkyně. Kontroverzní
vyprávění o ikoně české literatury Boženě Němcové
a jejím zázračném prstenu. První kniha z ediční řady
Kroniky karmínových kamenů. Přizvána bude Fran-
tiška Vrbenská, koordinátorka edice KKK.
[ Nakladatelství Zoner Press

13.00–13.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Bulharský erotikon
Antologie bulharských lidových erotických textů
z 19. a 20. století; vybral, přeložil a upravil pražský
etnolog Jaroslav Otčenášek z Etnologického ústavu
Akademie věd ČR; ilustroval český výtvarník Jaro-
slav Róna; vydává Dybbuk.
[ Bulharský kulturní institut v Praze

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

Blanka Kovaříková: Lexikon slavných
českých dynastií
Beseda nad knihou za účasti Soňi Kodetové, Jakuba
Vinkláře, Báry Kodetové a dalších herců.
[ Nakladatelství Brán

13.00–14.00 L 414 – LEVÉ KŘÍDLO�
Malování na obličej s Monikou Brýdovou
Pryč s nudou a všedností. Nyní můžete být divokým
tygrem nebo třeba veselým klaunem. Monika Brý-
dová vás naučí, jak si pomocí malování na obličej
můžete zpestřit domácí párty nebo vyrazit na kar-
neval.
[ Computer Press, a.s.

13.00–14.00 L 808 – LEVÉ KŘÍDLO�
Jana Florentýna Zatloukalová
autogramiáda
Nakladatelství Smart Press vás zve na setkání a
ochutnávku dobrot Jany Florentýny Zatloukalové,
autorky Kuchařky pro dceru, Vánoční kuchařky pro
dceru a nové knihy Kuchařského zápisníku pro dce-
ru.
[ Smart Press, s.r.o.

13.20–13.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO�
Svět fantazijních představ staro-arabského
básníka
Zamyšlení nad vznikem a užitím symbolů, metafo-
rických a metonymických obrazů v poezii těchto
básníků, jejichž verše představují základ arabské
poetické tradice. Mytologicko-psychologický pří-
stup k umělecké tvorbě básníků pouště umožňuje
dnešnímu čtenáři pochopit, jaký význam tito básní-
ci přikládali etickým a estetickým hodnotám. Uvádí
Hosna Abd al-Samie-Ondrášová, Filozofická fakulta
Univerzity Ajn Šams v Káhiře, Egypt.
[ Svět knihy, s. r. o., Ústav Blízkého východu

a Afriky FF UK

13.30 P 413 – PRAVÉ KŘÍDLO�
Škola princů
Křest pohádkové knihy o příliš dobrotivém princi
a nápadu, jak vybrat pro princeznu nejlepšího ženi-
cha. Soutěž pro děti, autogramiáda. Účinkují Miro-
slav Adamec (autor), Oldřich Navrátil (král Marek),
Sarah Hlaváčová (princezna Lenka), Matouš Ruml
(princ Petr). Moderuje Jiří Chalupa.
[ Česká televize – Edice ČT

13.30–14.00 PAVILON SVĚT E-KNIH – PRAVÉ KŘÍDLO�
Acomp
Jak fungují displeje s elektronickým inkoustem.
Srovnání všech typů displejů na trhu: E-Ink, SiPix,
PixelQi … Největší mýty o elektronickém inkoustu,
aneb na co si dát pozor při výběru.
[ Acomp s.r.o.

13.30–14.30 VAŘÍME S KNIHOU – FOYER�
Turecká chuť
[ Mozaiky o.s. Platform Dialog

14.00 L 309 – LEVÉ KŘÍDLO

Irena Obermannová
Setkání s autorkou spojené s autogramiádou.
[ Nakladatelství MOTTO
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14.00–14.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO�

Markéta Pilátová, Ivan Martin Jirous a Petr
Nikl čtou dětem i jejich rodičům
Autoři nakladatelství Meander přečtou ze svých
nejnovějších knížek pro děti. M. Pilátová: Kiko a ta-
jemství papírového motýla, I. M. Jirous: Velikonoční
pohádka a P. Nikl: Přeshádky.
[ Meander Publishing

14.00–14.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO�
Arabská kaligrafie – dílna
Jafar Hedar – známý syrský literát, básník a kritik,
žijící v Praze, patří k předním odborníkům na arab-
skou stylizaci písma a design textu, povede na vele-
trhu kurz arabské kaligrafie. Autor vydal šest bás-
nických sbírek v arabštině, mnoho z jeho prací bylo
publikováno v rozhlase, novinách, na internetu
a v televizi. Je předsedou nedávno založeného Klu-
bu orientální poezie.
[ Svět knihy, s.r.o.

14.00–15.00 L 407 – LEVÉ KŘÍDLO�
Jaroslav Oliverius – autogramiáda
Jaroslav Oliverius, přední český arabista a hebraista,
podepisuje svou knihu Svět klasické arabské litera-
tury.
[ ATLANTIS, spol. s r. o.

14.00–15.00 L 711 – LEVÉ KŘÍDLO

36 laskavých vzpomínek živých na mrtvé
(Když jsem se narodil, plakala maminka
nevýslovným dojetím. Když umřela, plakal
jsem nevýslovným smutkem.)
Křest knihy.
[ Krásná paní, s.r.o.

61Každá věc má mít i svou cenu.


