
9.30–14.00 L 829 – LEVÉ KŘÍDLO�
Soutěže pro děti a teenagery
Dopoledne plné her a soutěží s Webíkem a Teenwe-
bem Českého rozhlasu. Uslyšíte i Pohádky pro zlo-
bílky nebo hudební streamy Wave Guitar a Wave
Party. Přijďte se pobavit a vyhrát pěkné ceny.
[ Český rozhlas

10.00
VÝSTAVIŠTĚ – PROSTOR PŘED PRŮMYSLOVÝM PALÁCEM�

Den s ABC
Dopoledne plné her, soutěží a zábavy na stánku
nejoblíbenějšího dětského časopisu.
[ Ringier Axel Springer CZ a.s.

10.00–10.50
VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA���

Radžá ´Álim a Abdulláh Al-Násir
Setkání s čerstvou laureátkou prestižní ceny „Ara-
bic Booker Prize„ a spisovatelem Abdulláhem
Al-Násirem. Moderuje Charif Bahbouh – DAR IBN
RUSHD. Tlumočeno: čeština, arabština
[ Království Saúdské Arábie

Ministerstvo vyššího vzdělávání

10.00–10.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Hudba ohně
Redaktor Radia Wave Aleš Stuchlý si bude povídat
s hudebním kritikem Karlem Veselým o jeho knize.
Čtyřsetstránková publikace věnovaná černošské hudbě
od jazzu po hip hop vyšla na přelomu roku ve vydava-
telství Bigg Boss a sklidila nadšené recenze. Společně
divákům vysvětlí, co si představují pod pojmem „hud-
ba ohně“, pustí několik svých oblíbených radikálních
videoklipů a předvedou svůj DJský um v krátkém setu.
[ Český rozhlas, Radio Wave

10.00–10.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou
a jejími studenty z Literární akademie
Josefa Škvoreckého v Praze k sborníkům
povídek tvůrčí skupiny Hlava nehlava
Nahoře bez … a dole taky / 25 lehce erotických poví-
dek a cudně necudných ilustrací z pohledu dvaceti

mladých autorů. Tvůrčí skupina Hlava nehlava –
Noční můry nespí. Knížka plná strašidelných příbě-
hů, které mají jedno společné – při jejich čtení tuh-
ne krev v žilách.
[ Nakladatelství XYZ, s.r.o.

10.00–10.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Martin Mejstřík – Deník aneb Řekněte jim,
že sametová
Bývalý studentský vůdce sametové revoluce bude
s Janem Potměšilem a hosty debatovat o době před
listopadem 1989 a po něm. Vše bude prokládáno
ukázkami z knihy Deník (Computer Press, 2010).
[ Computer Press, a.s.

10.00–10.50
KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Jihočeský úsměv
Autorská čtení jihočeských spisovatelů Báry Stluko-
vé, Hynka Klimka aj. Křest mapy Po věžích a roz-
hlednách s OZP.
[ Mapcentrum, s.r.o.

10.00–11.30
MALÝ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)�

Literární kvartet
Čtyři profesionální čtenáři (nakladatelé a literární
kritici) diskutují o Krajině náhodného žití Petera
Stamma (Ungefähre Landschaft, 2001; česky 2009,
Dauphin), poutavé knize o putování duše.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Pro Helvetia Warsaw, Pražský literární dům

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

David Jan Novotný – dílna tvůrčího psaní
[ Literární akademie, Svět knihy, s.r.o.

11.00 P 413 – PRAVÉ KŘÍDLO�
Za školu!
Křest novinky – knížky zážitkových her a dovednos-
tí pro volný čas i teambuilding. Ukázky soutěží
předvádějí aktéři pořadu Za školu. Účast dobrovol-
níků z publika vítána. Moderuje Ondra Havlík.
[ Česká televize – Edice ČT

11.00–11.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Předávání Výročních cen nakladatelství
Fragment za rok 2010
Nakladatelství Fragment ocení své významné auto-
ry výročními cenami za rok 2010. Autoři budou oce-
něni v kategoriích: Dlouhodobě úspěšný titul, Nej-
úspěšnější novinka roku 2010, Mimořádný přínos
pro nakladatelství Fragment. V uplynulých roční-
cích byli oceněni například: Pavel Kantorek, Jana

37Vždy řekni pravdu, i když bude proti tobě.



Eislerová nebo Antonín Šplíchal. I letošní předávání
cen bude moderovat Markéta Mayerová.
[ Nakladatelství FRAGMENT, spol. s r. o.

11.00–11.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Ceny TOURMAP 2011
Slavnostní předávání cen 8. ročníku mezinárodního
kartografického festivalu TOURMAP – turistické mapy
a atlasy, průvodce i elektronické mapy a průvodce.
[ AVANT Promotion, s.r.o.

11.00–11.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO��

Příběh tisíce a druhé noci aneb
Literatura arabského světa
Vyhlášení výsledků a předávání cen stejnojmenné
literární soutěže pořádané v rámci kampaně Roste-
me s knihou. Moderuje Lukáš Hejlík, host Daniela
Fischerová.
[ Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO��
Setkání s Magdím aš-Šáfi´ím (Egypt),
předním egyptským ilustrátorem
a komiksovým autorem
Tlumočeno: čeština, arabština
[ Svět knihy, s.r.o., Literature Across Frontiers

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

Škola základ života
Nejprve z knihy Milovníci knížek čtou její autoři.
Poté budou vyhlášeny výsledky internetové soutěže
o nejlepší epigram nebo aforismus určené pro stu-
denty gymnázií.
[ Obec spisovatelů a Gymnázium Nad Štolou

11.00–11.50
OBCHODNÍ CENTRUM – STŘEDNÍ HALA��

Americký knižní trh
Elektronické knihy či e-knihy revolučním způsobem
mění knižní trh. Prodej elektronických knih Amazo-
nu nedávno předčil prodej tištěných knih. David
Gainer, kulturní attaché velvyslanectví USA v Praze,
představí nejnovější trendy elektronického knižní-
ho trhu v USA. | Tlumočeno: čeština, angličtina
[ Svět knihy, s.r.o., US Embassy

11.00–12.00 L 414 – LEVÉ KŘÍDLO�
Hravá věda s Radkem Chajdou
Hravé pokusy z chemie, fyziky či mechaniky pro
žáky 2. stupně ZŠ a nižších tříd víceletých gymnázií.
Uvidíte, že věda není jen o suchých poučkách, ale
i o zábavných pokusech. Pojďte se procvičit i vy.
[ Computer Press, a.s.

11.30–12.00 PAVILON SVĚT E-KNIH PRAVÉ KŘÍDLO�
Floowie
On-line ukázky knih a časopisů podporující jejich
tištěný prodej.
[ Floowie International, s.r.o.

11.45–12.30 MALÝ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Irena Brežná: Nejlepší ze všech světů
Irena Brežná emigrovala 1968 do Švýcarska. Jako
novinářka působila v Čečensku a pro Amnesty Inter-
national. O totalitarismu píše v autobiografickém
románu Die beste aller Welten (2008).
[ Pro Helvetia Warsaw, Pražský literární dům

12.00 L 101 – LEVÉ KŘÍDLO

Jiří Bílek: Vojáci druhé kategorie aneb
Neříkejte jim černí baroni
autogramiáda
Historik a publicista mapuje historii pomocných
technických praporů. Cenné i otřesné vzpomínky
bývalých pétépáků doprovází řada dobových doku-
mentů.
[ Euromedia Group k.s. – Knižní klub

12.00–12.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Cena Premia Bohemica
Obec spisovatelů uděluje každoročně toto ocenění
zahraničnímu bohemistovi, který šíří znalost české
literatury ve světě. Letos cenu obdrží Andrzej
Czcibor-Piotrowski, který naposledy přeložil Má-
chovy Cikány. Dále bude představena překladatel-
ská činnost některých polských nakladatelství, kte-
rá vydávají překlady české literatury.
[ Obec spisovatelů – Nadace Český literární fond

12.00–12.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO�
Moderní literatura Saúdské Arábie
Saúdská literatura na sebe výrazně upozorňuje zej-
ména v posledním desetiletí svou otevřeností, s níž
začala odhalovat život saúdské společnosti, upou-
tává pozornost čtenářů jak doma, tak v ostatních
arabských zemích. Současná literatura Saúdské Ará-
bie je vynikající úrovně, potvrdilo to ostatně loňské
i letošní udělení „Arabského Bookera“, tj. Meziná-
rodní ceny za arabský román. Vloni ji obdržel Abdu
Chál, letos Radžá ´Álim. Vedle těchto saúdských
autorů se do užšího či širšího výběru dostali i Umaj-
ma al-Chamís, Abdulláh bin Bachít a Maqbúl Músá
al-Alawí. V rámci pořadu bude představena antolo-
gie saúdsko-arabských povídek vydaných českým
nakladatelstvím DAR IBN RUSHD. Uvádí Věra Voj-
tíšková – absolventka Filozofické fakulty Univerzi-
ty Karlovy – oborů arabistika a perština. Zabývá se
literární a genderovou problematikou.
[ Svět knihy, s. r. o., Ústav Blízkého východu

a Afriky FF UK a DAR IBN RUSHD
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12.00–12.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO��

Daniela Fischerová
Setkání s autorkou k její nové knize Kouzelná lam-
pa.
[ Mladá fronta, a.s.

12.00–12.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Role médií v hledání hodnot
Rozprava o komunikačních možnostech médií, o je-
jich hranicích, omezeních a výzvách. Otázky frag-
mentarizace poznání, interaktivních principů a ne-
jistých předpokladů pro zakotvení v post-postmo-
derní globalizované době. Debatují pedagogové
Literární akademie Július Gajdoš, Petr Kaňka, Petr
Koubský a David Jan Novotný. Moderuje Martin
Štoll.
[ Literární akademie, Svět knihy, s.r.o.

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

Vlasta Winkelhöferová: Tradiční způsoby
uzavírání sňatků v Japonsku
Pohled na problematiku s odkazem na děj význam-
ného románu Sestry Makiokovy od klasika moderní
japonské literatury Džuničiróa Tanizakiho. Před-
náška k reedici románu Sestry Makiokovy (Naklada-
telství Brána).
[ Kontinenty, Svět knihy, s.r.o.

12.00–13.00 L 307 – LEVÉ KŘÍDLO

Václav Klaus – autogramiáda
Nenechte si ujít autogramiádu prezidenta republi-
ky Václava Klause, který bude podepisovat své Zápi-
sky z cest na stánku nakladatelství Fragment.
[ Nakladatelství FRAGMENT, spol. s r. o.

12.30–13.15
MALÝ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)�

Rada Biller: Melounová kůra
Autorka židovsko-arménského původu Rada Biller
žila v 50. letech v Praze, kde se narodil i její syn, zná-
mý německý spisovatel Maxim Biller. Autorka čte
z románu Melonenschale (2003).
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Pražský literární dům

13.00 L 101 – LEVÉ KŘÍDLO

David Jan Novotný: Sidra Noach
autogramiáda
Vítěz 15. ročníku Literární ceny Knižního klubu
uhranul porotu románovou kronikou z prostředí
pražské židovské komunity.
[ Euromedia Group k.s. – Knižní klub

13.00–13.30 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Markéta Hejkalová
Zahájení odpoledne s PEN klubem.
Čtení z knihy o lásce, sexu a Evropské unii Důkazy
jejího života (nakladatelství Hejkal).
[ PEN klub

13.00–13.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA�
Ko Un: To je …
Setkání s nejznámějším básníkem současné Koreje
Ko Unem a jeho poezií. Komponovaný pořad roz-
hovorů, otázek, odpovědí a čtení ze sbírky To je …,
která vychází v českém překladu. Básně čte Ko Un
a Klára Löwensteinová.
Tlumočeno: čeština, korejština
[ Svět knihy, s.r.o., FF UK seminář koreanistiky

13.00–13.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO�
Laurent Binet
Povídání s Laurentem Binetem, autorem knihy
HHhH, která vyšla v nakladatelství Argo. Besedu
o románu HHhH, a nejen o něm, moderuje literární
publicistka Jovanka Šotolová.
Tlumočeno: čeština, francouzština
[ Francouzský institut v Praze

13.00–13.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO�

SOUBOJ ČTENÁŘŮ – soutěž ve znalosti
obsahu knih
Finální kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základ-
ních škol vyhlašuje Svět knihy, s. r. o. On-line před-
kola se zúčastnilo 17 tříd z celé republiky, z nichž
5 nejlepších se ve finálovém souboji utká před zraky
diváků. Moderuje Zdeněk Eška.
[ Svět knihy, s.r.o.

13.00–13.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO��
Literární prostředí v arabské próze a poezii
a jeho odezva v arabských a v západních
společnostech
Zajímavou diskusi americké spisovatelky Brendy
Flanagan a britské arabistky Haifay Khalafallah mo-
deruje David Vaughan (Český rozhlas a BBC).
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ Svět knihy, s.r.o., US Embassy

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

Překlady současné lotyšské poezie do
češtiny
Setkání s významným lotyšským autorem Karlisem
Verdinšem.
[ LLC – Latvian Literary Center

39Všechno, co je pro mne syrové, je pro jiné zralé.



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

Člověk mluvící
Umíme mluvit poutavě a k věci? Umíme se dobře
a přesvědčivě vyjadřovat? Oporu a dokonce i zá-
bavu nám poskytne nová publikace nakladatelství
LEDA. Autoři: J. Kraus a E. Mikolášková.
[ LEDA

13.00–13.50
OBCHODNÍ CENTRUM – STŘEDNÍ HALA��

Prezentace arabského knižního trhu
Khaled Abbas (Sphinx Agency – Egypt), Šafír Bakr
(Al Arabi Books, Egypt), Neil Hewison (American
University of Cairo Press, Egypt), Nahla Hannú
(Egypt), Monika Krauss (ADIBF – UAE).
Moderuje: Alexandra Büchler (LAF)
Tlumočeno: čeština, angličtina, arabština
[ Svět knihy, s.r.o., Literature Across Frontiers

13.00–14.00 VAŘÍME S KNIHOU – FOYER�
Odpolední káva s Petrou Veselou
Petra Veselá, dvojnásobná mistryně ČR v přípravě
kávy a autorka Knihy o kávě, vám ukáže, že skvělou
kávu si můžete uvařit i doma, a poradí, jak na to.
Přijďte ochutnat!
[ Smart Press, s.r.o.

13.00–14.00 L 307 – LEVÉ KŘÍDLO

Tomio Okamura – autogramiáda
Návštěvníky veletrhu jistě potěší autogramiádou vi-
ceprezident Asociace českých cestovních kanceláří
a agentur, podnikatel Tomio Okamura.
[ Nakladatelství FRAGMENT, spol. s r. o.

13.00–17.00 L711 – LEVÉ KŘÍDLO

Co vás zajímá ze života zvířat
Celé odpoledne Vám bude odpovídat známý zoolog
Evžen Kůs, autor knížky Dá mi? Nedá mi?, kde uvádí
na pravou míru mýty o sexuálním životě zvířat.
[ Krásná paní, s.r.o.

13.15–14.00
MALÝ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)�

Erica Pedretti: Cizí víc než dost
Česko-švýcarská spisovatelka Erica Pedretti, která
prošla jako dítě odsunem ze Šternberku, na Česko
nezanevřela. O svých životních cestách píše v auto-
biografické knize Fremd genug (2010).
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Pro Helvetia Warsaw, Pražský literární dům

13.30 L 002 – LEVÉ KŘÍDLO

Zdenka Procházková
Herečka beseduje nad knihou Chuť na lásku a jiný-
mi knihami z nakladatelství Brána.
[ Nakladatelství Brána

13.30–14.00 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Ivo Harák
Čtení z vydaných knížek Meziřečí (Protis), Panel ne-
be (Psí víno; edice Stůl) a z chystaného rukopisu Pe-
domancie.
[ PEN klub

14.00 OBCHODNÍ CENTRUM – STŘEDNÍ HALA

Ko Un – autogramiáda
[ Svět knihy, s.r.o.

14.00 L 101 – LEVÉ KŘÍDLO

Ondřej Suchý: Tři životy Lídy Baarové
autogramiáda
Známý publicista hledá odpovědi na „bílá místa“
v životě filmové divy porovnáním tří vydaných he-
reččiných memoárů.
[ Euromedia Group, k.s. – Ikar

14.00 P 413 – PRAVÉ KŘÍDLO

LEGENDA Hana Zagorová
Autogramiáda Hany Zagorové a autorky knihy
Scarlett Wilkové. Moderuje Honza Musil.
[ Česká televize – Edice ČT

14.00 L 829 – LEVÉ KŘÍDLO

Václav Větvička – autogramiáda
Autogramiáda knihy Návraty na místa činů a CD Ve-
čer s Václavem Větvičkou.
[ Český rozhlas

14.00 P 501 – PRAVÉ KŘÍDLO

Svatopluk Káš – autogramiáda
[ Galén, spol. s r. o.

14.00 S 106 – STŘEDNÍ HALA

Thomas Gunzig – autogramiáda
[ Zastoupení Valonsko – Brusel

14.00 L 408 – LEVÉ KŘÍDLO

Laurent Binet – autogramiáda
Autogramiáda francouzského prozaika Laurenta
Bineta nad jeho bestsellerem z období okupace
s názvem HHhH.
[ Francouzský institut v Praze, Argo

40 Zítra roztaje sníh a uvidíme, co je pod ním.



14.00–14.30 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Pavel Kotyk
Pavel Tigrid: Mně se nestýskalo. Rozhovor Petra Ko-
tyka. Beseda ve spolupráci s nakladatelstvím Guten-
berg a Památníkem národního písemnictví.
[ PEN klub

14.00–14.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Revoluce ve výuce aneb Učení nás baví
Jak připravit žáky na uplatnění ve světě digitálních
technologií a podat jim výuku zajímavou a moderní
formou? To a mnoho dalšího se dozvíte na prezenta-
ci unikátních projektů VZDĚLÁVÁNÍ 21 a FlexiLearn.
[ Nakladatelství Fraus, s.r.o.

14.00–14.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Slovník roku 2011
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen 18. roč-
níku na světě ojedinělé soutěžní a propagační akce
pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů –
usnadňuje přehled v celoroční slovníkové a ency-
klopedické produkci ČR, SR i dalších zemí. Publikace
JTP pro návštěvníky zdarma. Účinkují: Amalaine
Diabová, Jana Hašková, Petr Kautský, Jana Scho-
vancová a Alena Šourková.
[ Jednota tlumočníků a překladatelů

14.00–14.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO�

Slavnostní udílení cen v soutěži MŠMT
„Náš svět“
Předávání cen v soutěži „Náš svět“.
[ Národní institut dětí a mládeže, Talentcentrum

14.00–14.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)�

Rolf Lappert – autorské čtení
Čtení švýcarského spisovatele Rolfa Lapperta z ro-
mánu Auf den Inseln des lezten Lichts (Na ostrovech
posledního světla). Pořad je součástí literárního
programu „DAS BUCH“ – prezentace německy psa-
né literatury Německa, Rakouska a Švýcarska. Pře-
klad do češtiny je zajištěn.
[ Švýcarské velvyslanectví

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

Rosa de Sar a Jaroslav Růžička: PYRAMIDY,
OBŘI a zaniklé vyspělé civilizace na našem
území
Představení nové knihy – nálezy desítek pyramid na
Znojemsku, podzemní města, labyrinty, obři, zářiče,
vyspělé atlantské technologie a Velká Morava.
[ Hana Blochová (Rosa de Sar)

14.00–14.50 MALÝ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Steve Sem-Sandberg – autorské čtení
a beseda
Setkání se švédským spisovatelem Stevem Sem-Sand-
bergem u příležitosti vydání bestselleru Chudí
v Lodži. Autor je znám svým blízkým vztahem k čes-
kému prostředí a k české literatuře.
[ Nakladatelství Paseka

14.00–15.20 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO�
Slavnostní udílení Ceny Jiřího Theinera
Cenu Jiřího Theinera uděluje letos poprvé společ-
nost Svět knihy, s.r.o. žijící osobnosti či instituci, jež
se svou prací významně podílí na šíření a propagaci
české literatury v zahraničí. Stálým čestným členem
komise je syn Jiřího (George) Theinera a donátor fi-
nanční prémie Pavel Theiner. Ceremoniálu se účast-
ní rovněž zástupci časopisu Index on Censorship
(UK), v němž Jiří (George) Theiner dlouhodobě pů-
sobil. V roce 2011 cenu obdrží pan Andrzej Sławomir
Jagodziński z Polska. Pořad moderuje Jiřina Šmejka-
lová (UK – ČR). Tlumočeno: čeština, angličtina
[ Svět knihy, s.r.o., Pavel Theiner

14.00–15.30 P 105 – PRAVÉ KŘÍDLO

Novinky Nakladatelství Masarykovy
univerzity
Česká folková píseň, Jak lépe porozumět světu?, Mo-
delování a simulace komplexních systémů a další tituly.
[ Nakladatelství Masarykovy univerzity

14.30–15.00 PAVILON SVĚT E-KNIH – PRAVÉ KŘÍDLO�
Převod knih do ebooks
Problematika, rizika, náklady, očekáváné přínosy
v přípravě ebooks.
[ Palmknihy, s.r.o.

14.30–15.00 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Eva Hauserová
Rybí hry (nakladatel Andrej Šťastný) – četba o prob-
lémech současných třicátnic pokoušejících se vyrov-
návat s nejistotou, co vlastně od života chtít, a vů-
bec o existenciální bezradnosti uprostřed konzum-
ní společnosti.
[ PEN klub

14.30–15.30 VAŘÍME S KNIHOU – FOYER�
Vaříme v remosce
Považujete remosku za produkt doby dávno minu-
lé? Opak je pravdou. Český vynález se prosazuje
i v zahraničí. O tom, co všechno se v ní dá vykouzlit,
se vás pokusí přesvědčit známá autorka kuchařek
Karina Havlů. Účast přislíbila i herečka Simona Sta-
šová.
[ Vyšehrad, spol. s r. o.

41A� je pes bílý nebo černý, oba jsou psi.



14.30–15.30 L 808 – LEVÉ KŘÍDLO�
Petra Veselá – autogramiáda
Nakladatelství Smart Press Vás zve na setkání s Pet-
rou Veselou, dvojnásobnou mistryní České republi-
ky v přípravě kávy a autorkou Knihy o kávě. Petra,
kniha i ochutnávka skvělé kávy na vás čekají na
stánku!
[ Smart Press, s.r.o.

15.00 L 101 – LEVÉ KŘÍDLO

Josef Fousek: Deník starého muže
autogramiáda
Také ve své nové knize zaznamenává písničkář, spi-
sovatel a humorista osobní vzpomínky, pocity, set-
kání a dojmy. Formou literární zpovědi přibližuje
čtenářům svůj život a názory.
[ Euromedia Group k.s. – Knižní klub

15.00 L 413 – LEVÉ KŘÍDLO

Ivan Kraus – autogramiáda
[ Nakladatelství Academia

15.00 L 829 – LEVÉ KŘÍDLO

Jiří Hošek – autogramiáda
Autogramiáda ke knize bývalého berlínského zpra-
vodaje ČRo 1 – Radiožurnál. Publikaci doprovázejí
barevné fotografie Seana Gallupa, který získal oce-
nění v soutěži Czech Press Photo. Byla Angela Mer-
kelová přesvědčenou svazačkou? Čekali východní
Němci více od znovu-sjednocení země? Nejen to se
dozvíte v nové knize Jiřího Hoška.
[ Český rozhlas

15.00 P 601 – PRAVÉ KŘÍDLO

Jan Kuklík a Jan Němeček – autogramiáda
Autoři knihy Osvobozené Československo.
[ Nakladatelství Karolinum

15.00–15.30 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Vladimír Křivánek
Čtení z bilanční sbírky básní Pijáci melancholie a z no-
vých veršů Adieu Paris (obojí nakladatelství Prstek).
[ PEN klub

15.00–15.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA�
Barevné tóny Sonetů
Překlady Shakespearových Sonetů v různých ze-
mích Evropy uvede přední znalec a překladatel
Shakespearova díla Martin Hilský. Několik evrop-
ských překladatelů promluví o historii překladu
Shakespearových znělek do svých jazyků.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ Obec překladatelů, CEATL (Evropská rada asociací

literárních překladatelů)

15.00–15.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Cibulka na Tobogánu
Povídání s Alešem Cibulkou a Yvonou Žertovou.
[ Český rozhlas, ČRo 2, Nakladatelství XYZ, s.r.o.

15.00–15.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO�

David Grossman – autorské čtení a beseda
Přední izraelský prozaik čte ze své nejúspěšnější
knihy Mít s kým běžet.
[ Mladá fronta, a.s.

15.00–15.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)�

Jan Costin Wagner – autorské čtení
Čtení německého autora Jana Costina Wagnera
z jeho románu Mlčení. Moderuje Pavel Mandys. Po-
řad je součástí literárního programu „DAS BUCH“ –
prezentace německy psané literatury Německa, Ra-
kouska a Švýcarska. Překlad do češtiny je zajištěn.
[ Goethe-Institut

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

Bianca Bellová: Mrtvý muž
Autorka na sebe upozornila již svým debutem Sen-
timentální román. Její novinka už jednoznačně
ukazuje, že se objevila nová strhující vypravěčka.
Autorské čtení hudebně doprovodí Adrian T. Bell,
zpěvák česko-britské skupiny The Prostitutes.
[ Host – vydavatelství, s.r.o.

15.00–15.50 MALÝ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

… čo si najviac ceníme
Košický rodák a finalista literární ceny Anasoft Lite-
ra 2010 Dušan Šimko se ve své novele Japonský di-
ván pokouší, podle vlastních slov, vyjádřit naše stře-
doevropské znejistění vůči moderní východoasijské
společnosti.
[ Literárné informačné centrum

15.00–16.00 L 001 – LEVÉ KŘÍDLO

Autogramiáda a křest knihy Zdeňka Šmída
Olympia Vás zve na autogramiádu a křest novinky
Zdeňka Šmída O pokroku od boku aneb Jak se zdo-
konalujeme.
[ Nakladatelství Olympia, a.s.

15.00–16.00 L 414 – LEVÉ KŘÍDLO�
Alena Ježková, Franta Skála
autogramiáda
Autorka a výtvarník budou podepisovat svou knihu
ruských pohádek Baba Jaga, kostlivá noha.
[ Albatros Media

42 Jeden pohled je lepší než sto slov.



15.30 L 612 – LEVÉ KŘÍDLO

Jiří Slíva podepisuje knihu Prostopášný
modlitební mlýnek
[ Hejkal s.r.o.

15.30–16.00 PAVILON SVĚT E-KNIH – PRAVÉ KŘÍDLO�
Porovnání vzhledu tištěných
a elektronických knih (workshop)
Jsou tištěné knihy a e-knihy stejné? V něčem jsou
a v něčem ne. Rozdíly přinášejí zejména použité
technologie.
[ wKnihy, Warbler s.r.o.

15.30–16.00 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Alena Morávková
Vladimir Kantor: Smrt penzisty (Kniha Zlín). Čtení
z vlastního překladu z ruštiny za přítomnosti autora
originálu, profesora moskevské univerzity, který
též přečte úryvek.
[ PEN klub

16.00 L 829 – LEVÉ KŘÍDLO

Cibulka na Tobogánu
Autogramiáda Aleše Cibulky a Yvony Žertové.
[ Český rozhlas

16.00 L 501 – LEVÉ KŘÍDLO

Bianca Bellová – autogramiáda
Autorka podepisuje svoji knihu Mrtvý muž.
[ Host – vydavatelství, s.r.o.

16.00 P 601 – PRAVÉ KŘÍDLO

Petr Charvát – autogramiáda
Autor knihy Zrození státu.
[ Nakladatelství Karolinum

16.00 L 309 – LEVÉ KŘÍDLO

Halina Pawlowská
Setkání s autorkou spojené s autogramiádou.
[ Nakladatelství MOTTO

16.00 L 304 – LEVÉ KŘÍDLO

Ludmila Vaňková – autogramiáda
[ Nakladatelství ŠULC – ŠVARC

16.00 L 002 – LEVÉ KŘÍDLO

Jiří Hošek – beseda nad knihou Německo
v přímém přenosu
[ Nakladatelství Brána

16.00 S 108 – STŘEDNÍ HALA�
Octavian Soviany, Iulian Ciocan – autorská
čtení, prezentace
Čtení ukázky z knihy Octaviana Sovianyho Viaţa lui
Kostas Ventis (Život Kostase Venetise), kterou vyda-
lo nakladatelství Cartea Românească, Jasy, 2011.
Ukázky přeložil Sorin Paliga. Čtení z knihy Než ze-
mřel Brežněv (Înainte să moară Brejnev, v čj vydalo
nakl. Dybbuk, 2009). Přeložil Jiří Našinec. Laura
Albani, ředitelka nakladatelství CNI Coresi, předsta-
ví poslední vydané publikace. Do češtiny bude pře-
kládat Jitka Lukešová.
[ Rumunský kulturní institut v Praze – Rumunské

ministerstvo kultury a národního dědictví

16.00–16.30 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Alex Koenigsmark
Čtení z románu Černá krev (Akropolis). Příběh
z 18. století, ale asi až moc současný. Černá krev je
tiskařská čerň a už v době prvních deníků v době Jo-
sefa II. způsobí novinářská kachna tragédii.
[ PEN klub

16.00–16.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Anticena Skřipec
Odborná porota Obce překladatelů udělí anticeny
nakladatelům a překladatelům, kteří se v uplynu-
lém roce závažně zpronevěřili pravidlům profesní
etiky. Hodnoceny budou prohřešky v oblasti krásné
i odborné literatury.
[ Obec překladatelů

16.00–16.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

11. ročník předávání literárních cen
Miroslava Ivanova a města
Jaroměř-Josefov
[ Klub autorů literatury faktu

16.00–16.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Autorské čtení vítězů soutěže
nakladatelství Fragment – Hledá se autor
bestselleru
Setkání s vítězi soutěže Nakladatelství Fragment
„Hledá se autor bestselleru“. Autoři představí své
vítězné povídky.
[ Nakladatelství FRAGMENT, spol. s r. o.

16.00–16.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)�

Karnevalové životy karibských žen
Scénické čtení americké spisovatelky a učitelky tvůr-
čího psaní Brendy Flanagan. Poslední román autor-
ky, Alláh na ostrovech (Allah in the Islands), líčí
islámský puč v Karibiku. Flanagan nyní pracuje na
sbírce povídek o životě českých žen za komunizmu

43Učení v mládí je moudrost ve stáří.



a na knize o Evě Švankmajerové, v níž vidí „mámu“
moderního českého surrealismu. Diskuse s autor-
kou bude tlumočena do češtiny a k dispozici budou
české překlady jejích povídek.
[ Literární akademie, US embassy a Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50
KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Tváře Czesława Miłosze
Prezentace nových překladů u příležitosti Roku
Czesłava Miłosze, nositele Nobelovy ceny za litera-
turu. Jeho tvorbu představí překladatelé Josef Mlej-
nek a Jiří Červenka, přednes studentů DAMU.
[ Polský institut v Praze

16.00–16.50 L 301 – LEVÉ KŘÍDLO�
Přijďte se osobně setkat se světovými
autory!
Autogramiáda předního izraelského prozaika Davi-
da Grossmana, autora knihy Mít s kým běžet a
úspěšného vlámského autora Dimitri Verhulsta,
jehož kniha Úprdelný dny na úprdelný planetě prá-
vě vychází v českém překladu Veroniky Havlíkové.
[ Mladá fronta, a.s., Vlámské zastoupení v ČR

16.00–17.00 MALÝ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Autogramiáda a křest knihy Petra
Dvořáčka Posvátná místa zemí Koruny
české
Existují místa, která jsou jiná než ostatní, kde se lidé
klaněli duchům a bohům, stavěli svatyně a chrámy.
Dejme se vést touto knihou na místa, kde tiší a po-
korní mohou stále slyšet Boží hlas.
[ ANAG, spol. s r. o.

16.00–17.00 VAŘÍME S KNIHOU – FOYER�
Iveta Fabešová – Iveta a sladká Francie
Účastnice pořadu Na nože vám představí své cuk-
rářské umění.
[ Nakladatelství 65. pole

16.00–17.00 L 104 – LEVÉ KŘÍDLO�
Alexandra Vokurková: O čertíčkovi –
autorské čtení s autogramiádou
Autorka představí moderní pohádku o mladém čer-
tíčkovi. Půvabné vyprávění vede děti zcela mimo-
děk a nenásilně k toleranci k odlišnosti a jinakosti.
[ Meander Publishing

16.00–17.00 L 203 – LEVÉ KŘÍDLO

Vlastimil Vondruška – autogramiáda
Autogramiáda a křest nových knih spisovatele a his-
torika Vlastimila Vondrušky.
[ Nakladatelství MOBA

16.00–17.00 L 808 – LEVÉ KŘÍDLO�
Hanka Zemanová – autogramiáda
Autogramiáda autorky knih Biokuchařka a Bioabe-
cedář Hanky Zemanové. Ty jsou pro vás s ochutnáv-
kou biodobrot připraveny na stánku nakladatelství
Smart Press.
[ Smart Press, s.r.o.

16.00–17.20 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO��
Orientalistika a orientalisté ve studiu
islámské civilizace
Účastníci: Ali bin Ibrahim Al-Hamad al-Namlah
(Saúdská Arábie), Mustafa bin Omar bin Moham-
med Al Halabi (Saúdská Arábie) a Luboš Kropáček
(FF UK – Ústav Blízkého východu a Afriky).
Tlumočeno: čeština, arabština
[ Království Saúdské Arábie,

Ministerstvo vyššího vzdělávání

16.30 L 413 – LEVÉ KŘÍDLO

Pavel Kohout – autogramiáda
[ Nakladatelství Academia

16.30–17.00 PAVILON SVĚT E-KNIH – PRAVÉ KŘÍDLO�
Acomp
Jak fungují displeje s elektronickým inkoustem.
Srovnání všech typů displejů na trhu: E-Ink, SiPix, Pi-
xelQi … Největší mýty o elektronickém inkoustu,
aneb na co si dát pozor při výběru.
[ Acomp s.r.o.

16.30–17.00 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Věra Nosková
Čtení z knih Chraňme muže a Přece by nám nelhali
vydaných ve vlastním nakladatelství.
[ PEN klub

16.30–17.30 L 407 – LEVÉ KŘÍDLO

Martin Hilský – autogramiáda
Martin Hilský podepisuje překlady Williama Shake-
speara, které v Atlantisu vycházejí ve dvou řadách,
vázané česko-anglické a brožované české.
[ ATLANTIS, spol. s r. o.

17.00 L 829 – LEVÉ KŘÍDLO

Pavla Jazairiová – autogramiáda
Autorka podepisuje knihu Podél cest, povídky z cest
z nejrůznějších koutů světa.
[ Český rozhlas

44 Oko sice vidí, ale ruka je příliš krátká.



17.00 P 601 – PRAVÉ KŘÍDLO

Jan Royt – autogramiáda
Autor knihy Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století.
[ Nakladatelství Karolinum

17.00–17.30 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Arnošt Goldflam
Čtení z připravované knihy Povídky o tatovi.
[ PEN klub

17.00–17.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Beseda s Ľubomírem Smatanou
O Slovácích s úctou i ironií. Jaké je Slovensko a jací
jsou Slováci? Pohled z trochu jiného úhlu najdete
v jeho knížce Jánošíci s těžkou hlavou, která vyšla
i v podobě audioknihy. Tu načetli herci Tomáš Ha-
nák a Zdeněk Lahoda, na čtení se podílel i sám au-
tor. Besedy se zúčastní také Tomáš Brandejs z Na-
kladatelství 65. pole a účast přislíbil Tomáš Hanák.
[ Český rozhlas, ČRo 1 – Radiožurnál

17.00–17.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO�

e-Knihy z pohledu předních českých autorů
Martin Lipert, provozovatel portálu eReading.cz, se
bude v diskusi ptát Jáchyma Topola, Petry Hůlové,
Markéty Pilátové a Tomáše Sedláčka jak jsou spoko-
jeni s tím, že jejich knihy vycházejí elektronicky.
[ Svět knihy, s.r.o., eReading.cz

17.00–17.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO�
Dimitri Verhulst – autorské čtení a beseda
Setkání s básníkem a spisovatelem, vycházející
hvězdou vlámské literatury. Jeho dějiny lidstva jako
drzá a rozzuřená satira, román Úprdelný dny na
úprdelný planetě, právě vychází v češtině.
[ Vlámské zastoupení v České republice,

Mladá fronta, a.s., NTC s.r.o., Svět knihy, s.r.o.

17.00–17.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)�

Výuka arabštiny a učebnice arabského
jazyka
Přednášejí Jiří Fleissig a Charif Bahbouh (ČR).
[ Svět knihy, s.r.o.

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

J. H. Krchovský – autorské čtení
Kultovní český básník čte ze své poslední sbírky
Dvojité dno, jež shrnuje básně a zápisky veršem pře-
vážně z roku 2009 a první poloviny roku 2010.
[ Host – vydavatelství, s.r.o.

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

100 let od narození Ronalda Reagana
a knižní prezentace jeho osobnosti v ČR
Vystoupí John O’Sullivan, autor knihy Prezident,
papež a premiérka, a Roman Joch, ředitel Občan-
ského institutu. / Tlumočeno: čeština, angličtina
[ Vydavatelství IDEÁL

17.00–18.00 L 109 – LEVÉ KŘÍDLO

Radek Mikuláš – autogramiáda
Autor podepisuje svou půvabnou, s citem pro ab-
surdní komiku sepsanou knížku Blijící lišky a jiná
zvěrstva, v níž shrnul své básně, říkanky, hádanky,
divadelní jednoaktovky a pohádky nejen pro děti.
[ Nakladatelství Dokořán, s.r.o.

17.30–18.00 PAVILON SVĚT E-KNIH – PRAVÉ KŘÍDLO�
eReading
Prezentace prvního českého portálu eReading.cz.
[ eReading, s.r.o.

17.30–18.00 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Dagmar Sedlická
Čtení z knihy esejů o mužském sexu Copak to mají
v kalhotách? (nakladatelství XYZ) a z připravované
knihy esejů o lásce Copak to máme pod sukní?, kte-
rá vyjde na podzim (nakladatelství XYZ).
[ PEN klub

17.30–18.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO��
Vývoj literárních hnutí v Království
Saúdské Arábie a České republice
Účastníci: Muhammad ibn Abdulrahman Al-Hadlaq
(Saúdská Arábie), Aali Ben Sarhan al-Qurashi (Saúd-
ská Arábie), Luboš Kropáček (FF UK – Ústav Blízké-
ho východu a Afriky) a Jaroslav Oliverius (FF UK –
Ústav Blízkého východu a Afriky).
Tlumočeno: čeština, arabština
[ Království Saúdské Arábie,

Ministerstvo vyššího vzdělávání

18.00 L 501 – LEVÉ KŘÍDLO

J. H. Krchovský – autogramiáda
Autor podepisuje svoji sbírku Dvojité dno.
[ Host – vydavatelství, s.r.o.

18.00–18.30 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Martin Vopěnka
Čtení z románu Pátý rozměr, jenž se poutavě zabý-
vá tím, jak a nakolik člověka poznamená samota
vyhrocená do izolace (nakladatelství Kniha Zlín), a
z připravovaného románu pro mládež Spící město.
[ PEN klub

45Správné myšlenky bývají často v nesprávných rukách.



18.00–18.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO�

Arabská literatura – mýty a skutečnost
Mladí arabisté pod vedením Františka Ondráše
představí antologii 17 současných arabských auto-
rů, jež vychází v nakladatelství setoutbooks.cz pod
názvem Antologie moderní arabské povídky. Publi-
kace představuje reprezentativní výběr z moderní
arabské povídkové tvorby.
[ Svět knihy, s.r.o., Ústav Blízkého východu

a Afriky FF UK, za podpory nadace Next Page

18.00–18.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO�
Kuru – antiglobalizační příběh
Setkání se známým spisovatelem z Valonska-Brusel
Thomasem Gunzigem. Moderuje Jovanka Šotolová.
Tlumočeno: čeština, francouzština
[ Svět knihy, s. r. o., Oddělení knih a propagace

literatury Ministerstva Francouzského společenství
Belgie, nakladatelství Garamond

18.00–18.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Jan Šibík – nové příběhy
Známý reportážní fotograf vypráví své zážitky
z cest.
[ Ringier Axel Springer CZ a.s.

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

Stephen Weeks
Autor románu Daniela, který vyjde v nakladatelství
KNIHA ZLIN koncem roku 2011, bude číst z anglické
předlohy a bude diskutovat o tom, jak kniha vzni-
kala. Děj knihy se odehrává v Praze v průběhu nacis-
tické okupace a autor v ní také odkryje roli generá-
la Vlasova v průběhu Pražského povstání.
[ KNIHA ZLIN

�MIMO VÝSTAVIŠTĚ
17.00 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE – POBOČKA SMÍCHOV

NÁM. 14. ŘÍJNA 15, PRAHA 5

Setkání s Jurajem Červenákem
Za branou Irkally se skrývají mnohá tajemství. Mno-
há z nich odhalí slovenský autor Juraj Červenák,
který v současné době patří k nejlepším tuzemským
autorům fantastiky. V jeho dílech naleznete neje-
nom silné fantasy motivy, ale i kouzlo naší minulos-
ti. Zatímco jeho první knihy o černokněžníkovi Ro-
ganovi nebo bohatýru Iljovi se klonily víc k té fan-
tastické stránce, jeho nová série Dobrodružství
kapitána Bathoryho (Strážcové Varadínu; Brána
Irkally) jsou už spíše romány historickými s lehkým
nádechem nadpřirozena. Vstup volný.
[ Městská knihovna v Praze

17.30
GOETHE-INSTITUT, MASARYKOVO NÁBŘ. 32, PRAHA 1�

Fascinace „detektivkou“ – diskuse
U příležitosti výstavy „Případ pro literaturu – sou-
časná německy psaná detektivka“ diskutují experti
a autoři z Česka a německy hovořících zemí o úspě-
chu tohoto žánru a aktuálních trendech.
Účastníci debaty: František Cinger (ČR), Alfred Ko-
marek (A), Isabel Morf (CH), Jan Costin Wagner (D).
Moderuje Pavel Mandys.
Pořad je součástí literárního programu „DAS
BUCH“ – prezentace německy psané literatury
Německa, Rakouska a Švýcarska.
[ DAS BUCH / Goethe-Institut

18.30 HÓRNIKOVA LUŽICKOSRBSKÁ KNIHOVNA
U LUŽICKÉHO SEMINÁŘE 13, PRAHA 1

Ještě než odejdeš
Prezentace knihy o posledních lužickosrbských
ženách, které ještě běžně chodí v národním kroji.
Knihu představí: Macij Bulank (fotografie), Róža
Domašcyna (text), Mercin Weclich (hudba) a Milan
Hrabal (překlad).
[ Domowina-Verlag GmbH

20.00 DIVADLO KAMPA, NOSTICOVA 2A, PRAHA 1��
Arabská literární kavárna
Hosté letošního knižního veletrhu a literárního fes-
tivalu čtou ze svého díla a glosují nedávné převrat-
né změny v arabském světě.
Účinkují: Radžá ´Álim (Saudská Arábie), Abdelkader
Benali (Nizozemsko / Maroko), Hasan Balásim (Fin-
sko / Irák), Mansúra ´Izz ad-Dín (Egypt) a Hassúna
al-Musbáhí (Tunisko). Uvádí: Alexandra Büchler.
Hudební doprovod.
Tlumočeno: angličtina, arabština, čeština
Vstup zdarma
[ Literature Across Frontiers, Svět knihy, s.r.o.

46 Život je jako tanečnice, která pro nás chvíli tancuje.


