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PROGRAMMES FOR CHILDREN
AND YOUTH

5
9. 5. čtvrtek
9.30
P 208 – Pravé křídlo

Valentýnka a daleké kraje
Valentýnka je holčička s nevšedními nápady, na které vždy netrpělivě čekají její nejlepší kamarádi Jonáš,
Péťa a Zuzka. V první knížce vyrobili voňavé šumivé
koule do koupele, v druhé si založili cestovní kancelář. A třetí zábavná hra na sebe nenechá dlouho čekat!
[[Albatros Media a.s.

10.00
PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

To si piš!
Hrdiny nové knihy pro děti To si piš! všichni dobře
znáte. Jsou to pera, propisky, tužky a pastelky. Přijďte se seznámit s jejich příběhy a o některé z nich si
zasoutěžit. A nezapomeňte, psaní je paměť, která by
se jinak vytratila.
[[Ivona Březinová v rámci kampaně Rosteme s knihou

S110 – Euromedia
besední sál ČTENÍ TĚ MĚNÍ – Střední hala

Petra Braunová – beseda a autogramiáda
Beseda s oblíbenou autorkou dětských knih a držitelkou mnoha literárních ocenění. S dětmi si bude
povídat o tom, proč je dobré číst knihy, jak se ona
sama dostala ke psaní, co ji nejvíce inspiruje a samozřejmě představí i svoji poslední novinku Ema
a kouzelná kniha.

P112 – Pravé křídlo

Jak (ne)dělat rádio (divadelní představení)
Jaké to je, když nedorazí zprávař? Co dělat, když vysílání musí pokračovat za každou cenu? Divadelní komedie Rádia Junior přenese diváky do studia, kde si
musejí spolu s rozhlasáky poradit s nejednou prekérní situací.
[[Český rozhlas pořádá Radioservis

10.30
P 208 – Pravé křídlo

Proč Zeus přikoval Prométhea
Ve starém Řecku byla existence bohů samozřejmou
součástí společnosti a ovlivňovala všechny oblasti
každodenního života. Víra v zásah vyšší moci dávala
lidem naději. Pokud se chcete dozvědět, jak báje
a mýty ovlivňovaly lidem život, pusťte se do čtení.
[[Albatros Media a.s.

11.00
GAUČ VE STROMOVCE – Výstaviště Holešovice	

1

Dětská dílna – Brazílie
Výroba karnevalových masek – děti si můžou vyrobit
brazilský karnevalový kostým s Michele Pechlof.
[[Svět knihy, Velvyslanectví Brazilské federativní republiky

GAUČ VE STROMOVCE – Výstaviště Holešovice	

1

Dětská dílna – Mexiko
Výroba mexických masek – Ana Valadéz naučí děti
vyrábět tradiční mexické masky.
[[Svět knihy, Velvyslanectví Spojených států mexických

[[Euromedia Group
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11.00

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

Já se z toho picnu
Trampoty Pepiny Karáskové z 3.B, hrdinky nové edice
Já se z toho picnu. 1. díl Mami, típni to! představí
autorka Michaela Krýslová a ilustrátorka Jana
Chroustová. Knihu pokřtí spisovatelka Hermína Franková a Jindřich Vobořil, bývalý národní protidrogový
koordinátor.
[[Cattacan, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

S110 – Euromedia
besední sál ČTENÍ TĚ MĚNÍ – Střední hala

Renáta Fučíková – beseda a autogramiáda
Beseda a workshop s uznávanou výtvarnicí, ilustrátorkou a pedagožkou. Akce je určena především pro
mladé čtenáře a je tematicky zaměřena na její poslední knihu Dobrých 100.
[[Euromedia Group

P112 – Pravé křídlo

Rádio Junior: Booktube live
Psát knížky, to není legrace. A hodnotit je už teprve
ne. Co se stane, když posadíte spisovatele a kritika
vedle sebe? To se dozvíte na besedě dětských redaktorů Rádia Junior s autory knih pro děti. A kdo ví,
možná natočíme i video.

dějin a sleduje osudy postav (např. Karel IV., Jan
Amos Komenský, Antonín Dvořák, Tomáš Garrigue
Masaryk a další), které svým životem a dílem z minulosti ovlivňují současnost. Diskusi s autorkou moderuje Radim Kopáč.
[[Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

Novinky nakladatelství Meander
Nakladatelství Meander představuje svoje jarní novinky a jejich autory: Jezevec Chrujda ostrouhá křen
Petra Stančíka, Pilota Pírko Emmy Hanzlíkové, Aničku
Petra Koťátka, Babky Marky Míkové a Cirkus Bruno
Jaroslava Kovandy. K tomu zbrusu novou edici Repolelo: říkanky pro nejmenší Daniely Fischerové: Plác-tác-bác s ilustracemi Jakuba Kouřila, první počítání
s Petrem Stančíkem: Ohou! Kolik má kdo nohou?
v úpravě Davida Böhma a Jiřího Franty nebo klasická
Říkadla v podání Ester Nemjóové.
[[Meander Publishing v rámci kampaně Rosteme s knihou

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

1

Příběhy z amazonského pralesa
s ilustrátorem Janem Dungelem
Výtvarník Jan Dungel kreslí zvířata v tropech Jižní
Ameriky skoro třicet let, potkává se s nimi „osobně“
a s některými i opakovaně. Přijďte si s dětmi poslechnout jeho vyprávění a zkusit i něco nakreslit
podle knihy Příběhy z amazonského pralesa.
[[Portál v rámci kampaně Rosteme s knihou

[[Český rozhlas

11.30

13.00

P 208 – Pravé křídlo

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem	

Evička lhářka žhářka
Obvykle si myslíme, že klidné a chytré děti jsou hodné. Ale je tomu skutečně tak? Nemůže se stát, že
v hlavičce takové holčičky se svět převrátí vzhůru nohama a ona začne škodit? Tiše, nenápadně, téměř
profesionálně. Pozná však své hranice? Eviččin příběh sledujeme od raného dětství do dospělosti…

Das Buch: Christian Duda
Německý autor Christian Duda čte ze svého románu
Ani jeden z nich. Moderuje Iva Procházková. Pořad je
součástí literárního programu Das Buch – prezentace německy psané literatury z Německa, Rakouska
a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina

[[Albatros Media a.s.

[[Goethe-Institut

9

GROWING UP WITH TNE BOOK PAVILION

12.00
LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

Renáta Fučíková
Renáta Fučíková (1964) patří k nejdůležitějším autorkám knižní ilustrace pro děti a mládež po roce
1989. Svědčí o tom četná ocenění doma i v cizině,
dlouhá řada výstav a neméně dlouhá řada knižních
publikací, na kterých se podílela nebo které pojala
jako autorské. Témata vybírá z českých i světových

126

Christian Duda
German writer Christian Duda reads from his new
novel Not Even One of Them. Moderated by Iva
Procházková. The event is part of Literary Programme Das Buch – tne presentation of Germanophone literature from Germany, Austria, and Switzerland.
Interpreted: Czech, German
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PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

Tyrannosaurus REX
Vladimír Socha představí svou knihu doplněnou
množstvím nádherných a vědecky přesných ilustrací.
[[Nakladatelství Pavel Mervart

10. 5. pátek
9.30
P 208 – Pravé křídlo

Zmizení Edwina Lindy
O dobrodružných a fantasy knížkách, o Šumavě
a o tom, že i jedenáctiletý kluk se můžeudálostem
postavit čelem a bojovat za dobrou věc, bude vyprávět spisovatel David Jan Žák a jeho kamarád ilustrátor Jindra Čapek. Odhalí vám tajemství Žeberova zápisníku a mapy, která by v nepovolaných rukách
proměnila šumavské hvozdy v kamennou poušť.

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

PŘÍBĚHOSTROJ
Literární dílna pro děti. Uvádí René Nekuda ve spolupráci s časopisem RAKETA.
[[Labyrint / Raketa v rámci kampaně Rosteme s knihou

Lapidárium Národního muzea – velký sál

19

Peruánské pohádky a povídky pro děti i dospělé
Uvedení antologie peruánských krátkých próz od
„tradic“ Ricarda Palmy po současná díla, kterou připravila Irene Cabrejos de Kossuth. Vychází španělsky, připravuje se i český překlad, z něhož se přečtou
ukázky.
Tlumočeno: čeština, španělština
[[Svět knihy Velvyslanectví Peruánské republiky

LAPIDARIUM OF NATIONAL MUSEUM – LARGE ROOM

Peruvian Fairy Tales and Stories for Children and
the Youth
Launch of an anthology of Peruvian short prose from
the “traditions” of Ricardo Palma to contemporary
works, brought together by Irene Cabrejos de Kossuth.
The book is being published in Spanish, with a Czech
translation prepared alongside, from which excerpts
will be read. Moderated by Anežka Charvátová.
Interpreted: Czech, Spanish

[[Albatros Media a.s.

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

10.00
GAUČ VE STROMOVCE
Prostor před Průmyslovým palácem

Příběhem do dálek aneb Jižní Amerika
v příbězích
Lektorky dílny pozvou děti do příběhu ze světa Jižní
Ameriky. Děti se formou hry dozvědí něco o současnosti zemí tohoto kontinentu, o poselství jejich příběhů. Stanou se postavami těchto příběhů, zažijí ve hře
některé z jejich situací, dotknou se vzdálenosti, ale
i blízkosti rozdílné kultury. Dílna vychází z tvořivých,
činnostních a zážitkových způsobů práce.
Délka pořadu 90 minut.

Daniela Krolupperová, Ivona Knechtlová
beseda
Setkání a beseda se spisovatelkou Danielou Krolupperovou a ilustrátorkou Ivonou Knechtlovou, které
představí svou novou knihu Polštářoví podvodníci.
[[Mladá fronta, a.s.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Petr Stančík, Lucie Dvořáková – beseda
Setkání a beseda se spisovatelem Petrem Stančíkem a ilustrátorkou Lucií Dvořákovou, kteří představí
svou novou knihu Fíla, Žofie a Smaragdová deska.
Pro děti od 8 let.
[[Mladá fronta, a.s.

[[Svět knihy, Divadelní fakulta AMU

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo
VELKÝ SÁL – Střední hala

Knížata – Jak vzniká kniha – beseda
a autogramiáda
Beseda s autory oblíbených dětských knih – Ester
a Milanem Starými, Pavlem Bryczem, Honzou Smolíkem, Markem Epsteinem a také ilustrátorkou Ilonou
Komárkovou alias Komárou, kterou dobře znají všichni čtenáři oblíbeného dětského časopisu CVAK!
[[Euromedia Group

3

Křest knihy Knihožrouti – Tajný čtenářský
spolek (workshop pro děti)
Křest knihy Knihožrouti: Tajný čtenářský spolek. Třetí
detektivní příběh zavede Aleše a Zorku na stopu vandalů, kteří poničili knihobus, vyplenili knihobudku
a povalili před knihovnou box na vrácené knihy. Třeťáci se s pomocí knihožroutů do případu zakousnou
a vy jim můžete pomoci. Veselou dílnu pro malé čtenáře povede spisovatelka Klára Smolíková a ilustrátorka Bára Buchalová. Účinkující: Klára Smolíková,
Bára Buchalová.
[[Walker & Volf

127

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

17.00

1 LATINSKÁ AMERIKA 2 PAMĚŤ A VZPOMÍNKY 4 AUDIO 3 FANTASY & SCI-FI / KOMIKS
SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo

10.00
9

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

S103 – Střední hala

Hodina pohádek!
Hodina pohádek! Nechte se pozvat na česko-francouzské čtení pohádek a vstupte s námi do světa
kouzelníků a hodných a zlých víl. Pro děti ve věku
3–8 let a jejich rodiče.
Tlumočeno: čeština, francouzština
[[Francouzský institut v Praze

S103 – Central hall

Storytime about… fairy tales!
Come and join us for a Czech and French storytime
to discover good fairies, wicked fairies, fairy tales
with magic wands… For children from 3 to 8 years
and their parents.
Interpreted: Czech, French

4

Dětská dílna s Neználkem – vyrobte si
audioknihu
Zlobidlo Neználek zve na návštěvu do studia! Jaké to
je si natočit vlastní audio knihu? To poznáš a ještě se
u toho pobavíš s Neználkem alias Tomášem Juřičkou.
[[Tympanum audioknihy, Asociace vydavatelů audioknih

L101 – Levé křídlo

Daniela Krolupperová, Petr Stančík, Lucie
Dvořáková, Ivona Knechtlová – autogramiáda
Autogramiáda dětských autorů Daniely Krolupperové, Petra Stančíka a ilustrátorek Lucie Dvořákové
a Ivony Knechtlové.
[[Mladá fronta, a.s.

P 208 – Pravé křídlo

Pohádkové vyprávění o Strašidláři s Hynkem
Klimkem
Zastavte se na napínavou pohádku. Hynek Klimek,
autor Strašidlářů si pro vás připravil vyprávění o neznámých strašidlech z českých zemí. Jeho historky,
tak jako v knížkách, doprovodí svými ilustracemi
kreslířka Zdeňka Študlarová.

Agent v kapse – Tajná mise
Pět kamarádů kromě přátelství spojuje i kouzelná figurka Agenta. V každé kapitole čelí jedno z dětí nebezpečí, ale naštěstí je tu Agent a nabídne různé
varianty řešení. Společně pak s dětmi vyloučí ty nevhodné a kamarádi tak přijdou na to, jak se zachovat. Další veselá knížka podle stejnojmenného televizního cyklu čtenáře naučí jak nepanikařit, zachovat
si chladnou hlavu a preventivně v budoucnu případný
problém včas rozpoznat.

[[Grada Publishing, Nakladatelství Bambook

[[Albatros Media a.s.

L301 – Levé křídlo

P408 – Pravé křídlo

10.15
P 208 – Pravé křídlo

Veverka a Myška v Praze
Výtvarná dílna a povídání s autorkou komiksového
průvodce Prahou. Byli jste někdy v alchymistické dílně? Víte, jak oživit golema? A zkusili jste si už někdy
vytvořit vlastní komiks? To všechno můžete na
workshopu s Veverkou a Myškou zažít.
[[Albatros Media a.s.

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem	

62

Paměť a vzpomínky aneb Skutečný
příběh, který mě zaujal
Vyhlášení výsledků a předávání cen literární soutěže
pořádané v rámci kampaně na podporu četby knih
Rosteme s knihou. Přítomen bude také předseda
poroty, spisovatel Martin Vopěnka.
[[Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

[[Česká televize – Edice ČT

12.00

11.00
PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem	

Zahrádka pod hvězdami
Kniha o malém chlapci Ježíškovi, který díky své laskavosti a ochotě pomáhat druhým konal obyčejné
zázraky. Scénické čtení v podání herců divadla Puls.
Autogramiáda tvůrců večerníčku a knihy – Martiny
Komárkové, Zdeny Krejčové, Martina Otevřela a Petry Braunové. Moderuje Jitka Saturková.

Vyhlášení soutěže Náš svět
[[Národní institut pro další vzdělávání

P 208 – Pravé křídlo

První pomoc pro děti
Co dělat s kamarádem, který se uhodil do hlavy a ztratil vědomí? Jak poznat infarkt nebo mrtvici? Je možné
zastavit silné krvácení? To a řadu dalších věcí se děti
dozvědí v této ilustrované příručce. Naučí se rozpoznat,
kdy jde o život, a zjistí, jak na to správně zareagovat.
[[Albatros Media a.s.
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PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem	

6

Souboj čtenářů – soutěž ve znalosti obsahu knih
Finálové kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základních škol vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou. Online kola se účastní stále
větší počet kolektivů, v letošním roce je to už
125 tříd z celé republiky, z nichž 5 nejlepších se o vítězství utká ve finálovém souboji přímo před zraky
publika a odborné poroty.
Délka pořadu 120 minut.
[[Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

[[Svět knihy, Divadelní fakulta AMU

11. 5. sobota

14.00
GAUČ VE STROMOVCE
Prostor před Průmyslovým palácem	

5

Příběhem do dálek aneb Jižní Amerika
v příbězích
Lektorky dílny pozvou děti do příběhu ze světa Jižní
Ameriky. Děti se formou hry dozvědí něco o současnosti zemí tohoto kontinentu, o poselství jejich příběhů. Stanou se postavami těchto příběhů, zažijí ve hře
některé z jejich situací, dotknou se vzdálenosti, ale
i blízkosti rozdílné kultury. Dílna vychází z tvořivých,
činnostních a zážitkových způsobů práce.
Délka pořadu 90 minut.

10.00
5

Příběhem do dálek aneb Jižní Amerika
v příbězích
Lektorky dílny pozvou děti do příběhu ze světa Jižní
Ameriky. Děti se formou hry dozvědí něco o současnosti zemí tohoto kontinentu, o poselství jejich příběhů. Stanou se postavami těchto příběhů, zažijí ve hře
některé z jejich situací, dotknou se vzdálenosti, ale
i blízkosti rozdílné kultury. Dílna vychází z tvořivých,
činnostních a zážitkových způsobů práce.
Délka pořadu 90 minut.
[[Svět knihy, Divadelní fakulta AMU

15.00
PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

Namaluj pohádku – workshop s ilustrátorkou
dětského časopisu Kamarádi Sevdou Kovářovou
Kreativní program, který vám odhalí tajemství, jak
nakreslit poutavé ilustrace pro děti. Milujete pohádky? Tak je namalujte! Výtvarný materiál zajištěn.
[[Spolek Zaedno v rámci kampaně Rosteme s knihou

GAUČ VE STROMOVCE
Prostor před Průmyslovým palácem	

5

Příběhem do dálek aneb Jižní Amerika
v příbězích
Lektorky dílny pozvou děti do příběhu ze světa Jižní
Ameriky. Děti se formou hry dozvědí něco o současnosti zemí tohoto kontinentu, o poselství jejich příběhů. Stanou se postavami těchto příběhů, zažijí ve hře
některé z jejich situací, dotknou se vzdálenosti, ale
i blízkosti rozdílné kultury. Dílna vychází z tvořivých,
činnostních a zážitkových způsobů práce.
Délka pořadu 90 minut.
[[Svět knihy, Divadelní fakulta AMU

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem	

9

Jakostní hrátky s polskými knihami pro děti
Výtvarný workshop inspirovaný knihami pro děti z nakladatelství Jakost – překlady bestsellerů DOMEK,
HUDBA, DESIGN nebo ZAHRADA z originální série
polského nakladatelství Dwie Siostry. Vhodné pro
děti od 6 let.
Tlumočeno: čeština, polština
[[Polský institut v Praze v rámci kampaně Rosteme s knihou

17.00
PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

Jaká je budoucnost tajuplné čtvrti?
Román Prašina o pražské čtvrti, ve které záhadných
důvodů nefungují moderní technologie, se stal senzací. Přijďte si jako první poslechnout ukázku z druhého dílu! Podepisuje a kreslí ilustrátor Karel Osoha.

GROWING UP WITH TNE BOOK PAVILION

Playing with Polish Children’s Books in Czech
An artistic workshop inspired by children’s books
from Jakost Press – translations of bestsellers The
house, Music, Design and Garden from the original
series by the Polish publisher Dwie Siostry. Suitable
for children over 6 years of age.
Interpreted: Czech, Polish

[[Nakladatelství Paseka
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GAUČ VE STROMOVCE
Prostor před Průmyslovým palácem	

13.00

1 LATINSKÁ AMERIKA 2 PAMĚŤ A VZPOMÍNKY 4 AUDIO 3 FANTASY & SCI-FI / KOMIKS

10.00

13.00
9

S105 – Střední hala

L104 – Levé křídlo

Česko-španělské workshopy pro děti
Aktivity pro nejmenší – vyprávěnky, ruční práce, hry
a spousta zábavy. Tlumočeno: čeština, španělština

Lucie Lomová – autogramiáda
Přijďte si nechat podepsat legendární příběhy myšek
Anči a Pepíka od komiksové autorky Lucie Lomové.

[[Institut Cervantes v Praze Velvyslanectví Španělska

[[Nakladatelství Práh

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

S105 – Central hall

Czech-Spanish workshops for children
Activities for the very young – storytelling, handicrafts, games and lots of fun.
Interpreted: Czech, Spanish

11.00
1

GAUČ VE STROMOVCE – Výstaviště Holešovice	

Dětská dílna – Mexiko
Výroba mexických masek – Ana Valadéz naučí děti
vyrábět tradiční mexické masky.
[[Svět knihy, Velvyslanectví Spojených států mexických

12.00
PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem	

56

[[Albatros Media a.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Putování s Kouzelným atlasem – Veronika
Válková
Dvanáctiletá Bára pokračuje ve svých dobrodružstvích! Veronika Válková vydává jubilejní dvacátou
Bárovku a pro své fanoušky chystá malé překvapení…
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SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo

4

Křest audioknihy Pohádkovník
Novinková audiokniha určená dětem i jejich rodičům
obsahuje pohádky v podání hereckých hvězd: Ani Geislerové, Barbory Polákové, Patrika Děrgela, Václava
Jílka, Jiřího Suchého z Tábora a Jakuba Prachaře.
Součástí akce bude autogramiáda.
[[Asociace vydavatelů audioknih, z. s., Supraphon

14.00
GAUČ VE STROMOVCE
Prostor před Průmyslovým palácem	

Memoriál Jana Tleskače, zámečnického
učně ve Stínadlech – mistrovství světa
ve vyjímání ježka z klece – Velké finále
Jak šikovné máte prsty? Přijďte si vyzkoušet, jak
rychle se vám podaří vyjmout ježka z klece. Zveme
vás na Memoriál Jana Tleskače, zámečnického učně
ve Stínadlech – mistrovství světa ve vyjímání ježka
z klece. Průběžná kola se uskuteční ve čtvrtek a pátek v dětském koutku Booko na stánku Albatros Media a nejlepší účastníky čeká v sobotu velké finále
v pavilonu Rosteme s knihou.

[[Grada Publishing, Nakladatelství Bambook

13.30

1

Příběhem do dálek aneb Jižní Amerika
v příbězích
Lektorky dílny pozvou děti do příběhu ze světa Jižní
Ameriky. Děti se formou hry dozvědí něco o současnosti zemí tohoto kontinentu, o poselství jejich příběhů. Stanou se postavami těchto příběhů, zažijí ve hře
některé z jejich situací, dotknou se vzdálenosti, ale
i blízkosti rozdílné kultury. Dílna vychází z tvořivých,
činnostních a zážitkových způsobů práce.
Délka pořadu 90 minut.
[[Svět knihy, Divadelní fakulta AMU

PROFESNÍ FÓRUM 1 – Pravé křídlo (balkon vlevo)

9

Ukrajina v ilustraci
Ukrajinští ilustrátoři vítězí v jedné soutěži za druhou
a jejich knihy si oblíbili čtenáři v celé Evropě. Čím je
ukrajinská ilustrace přitažlivá v zahraničí, o tom budou vyprávět ilustrátorky Hanna Sarvira (Pictoric)
a Kateryna Sad (Starý Lev).
Tlumočeno: čeština, ukrajinština
[[Velvyslanectví Ukrajiny v České republice

PROFESSIONAL FORUM 1 – Right wing (balcony, left)

Ukraine in Illustration
Ukrainian illustrators win one competition after another and their books have become favourites with
many readers across Europe. The features that
make Ukrainian illustrations so popular abroad will
be discussed by illustrators Hanna Sarvira (Pictoric)
and Kateryna Sad (Starý Lev).
Interpreted: Czech, Ukrainian
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12. 5. neděle
9

S105 – Střední hala

Česko-španělské workshopy pro děti
Aktivity pro nejmenší – vyprávěnky, ruční práce, hry
a spousta zábavy. Tlumočeno: čeština, španělština
[[Institut Cervantes v Praze, Velvyslanectví Španělska

S105 – Central hall

Czech-Spanish workshops for children
Activities for the very young – storytelling, handicrafts, games and lots of fun.
Interpreted: Czech, Spanish

10.00
PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem	

9

Hodina pohádek!
Hodina pohádek! Nechte se pozvat na česko-francouzské čtení pohádek a vstupte s námi do světa
kouzelníků a hodných a zlých víl. Pro děti ve věku 3–8
let a jejich rodiče. Tlumočeno: čeština, francouzština
[[Francouzský institut v Praze

GROWING UP WITH THE BOOK PAVILION – in front od
Industrial palace

15.00
L701 – Levé křídlo

Lov na tajemství
Martina Špinková podepisuje své knihy pro děti
a s dětmi se na papíře a s pastelkami pokusí o lov
na tajemství. Doufá, že bude neúspěšný. Pastelky
ani papíry netřeba.
[[Cesta domů

17.00
GAUČ VE STROMOVCE
Prostor před Průmyslovým palácem	

1

Příběhem do dálek aneb Jižní Amerika
v příbězích
Lektorky dílny pozvou děti do příběhu ze světa Jižní
Ameriky. Děti se formou hry dozvědí něco o současnosti zemí tohoto kontinentu, o poselství jejich příběhů. Stanou se postavami těchto příběhů, zažijí ve hře
některé z jejich situací, dotknou se vzdálenosti, ale
i blízkosti rozdílné kultury. Dílna vychází z tvořivých,
činnostních a zážitkových způsobů práce.
Délka pořadu 90 minut.
[[Svět knihy, Divadelní fakulta AMU

Pavilon Rosteme s knihou

9

S101 – Střední hala

Zabawa, zábava!
Zveme polské i české děti do našeho stánku, připravili jsme tam pro ně kreativní literárně-výtvarnou zábavu. A v našem mini-knihkupectví se rodiče mezitím
mohou seznámit s výběrem polských knih pro děti
a nejlepších překladů do češtiny.
Tlumočeno: čeština, polština
[[Polský institut v Praze

S101 – Central hall

Zabawa, zábava!
Polish and Czech children are welcomed to our stand
with creative literary-artistic entertainment. Meanwhile, their parents can check out a selection of Polish books and best translations into Czech of books
for children at our mini bookshop.
Interpreted: Czech, Polish

11.00
5

Lucie Lomová: Divoši
Komiks Divoši vznikl na základě skutečných událostí – v roce 1908 přivezl cestovatel A. V. Frič do Prahy
indiána Čerwuiše z Gran Chaca v Paraguayi a strávili
spolu v Evropě celý rok, než se mohl mladý Čamakok
zase vrátit do Jižní Ameriky. Lucie Lomová bude mluvit o tom, jak postupovala při práci na adaptaci Fričových textů, o sbírání materiálu, o jednotlivých fázích
vzniku komiksu i o tom, jak je fikce provázaná s realitou. Program bude provázet promítání ukázek z komiksu i dokumentárních fotografií.
[[Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

Storytime about… fairy tales!
Storytime about… fairy tales! Come and join us for
a Czech-French storytime to discover good fairies,
wicked fairies, fairy tales with magic wands… For
children from 3 to 8 years and their parents.
Interpreted: Czech, French

GAUČ VE STROMOVCE – Výstaviště Holešovice	

1

Dětská dílna – Mexiko
Výroba mexických masek – Ana Valadéz naučí děti
vyrábět tradiční mexické masky.
[[Svět knihy, Velvyslanectví Spojených států mexických

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

Marek Toman: Cukrárna u Šilhavýho Jima
Interaktivní příběh z Divokého západu o síle literatury. Divadlo pro děti, ale i pro jejich rodiče. Hrají: Marek Toman a Edita Vaníčková.
[[Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou
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14.30

1 LATINSKÁ AMERIKA 2 PAMĚŤ A VZPOMÍNKY 4 AUDIO 3 FANTASY & SCI-FI / KOMIKS
P408 – Pravé křídlo

11.00

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo

4

Dětská dílnička
Je pro děti ťapání po veletrhu únavné a je pro vás je
stejnou měrou vyčerpávající to, kolik toho chtějí koupit? Odložte (pardon, zabavte) je v naší dílničce! Poslechneme si pohádky a ještě si u toho něco vyrobíme. A všichni vítězí.
[[Asociace vydavatelů audioknih, z. s., Audiolibrix

Zahrádka pod hvězdami
Kniha o malém chlapci Ježíškovi, který díky své laskavosti a ochotě pomáhat druhým konal obyčejné
zázraky. Scénické čtení v podání herců divadla Puls.
Autogramiáda tvůrců večerníčku a knihy – Martiny
Komárkové, Zdeny Krejčové, Martina Otevřela a Petry Braunové. Moderuje Jitka Saturková.
[[Česká televize – Edice ČT

12.00

L101 – Levé křídlo

PROFESNÍ FÓRUM 2 – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Eva Papoušková a Galina Miklínová
autogramiáda
Autogramiáda spisovatelky Evy Papouškové a ilustrátorky Galiny Miklínové k pokračování úspěšné knihy
Vombat Jirka nazvané Vombat Jirka je statečný.
Oslavte s námi den matek!

O myšce, která se nebála – nový Petr Horáček
Jednoho rána se myška rozhodla, že půjde do lesa
na průzkum. Nic ji nevystrašilo. Ale jak to dopadne,
když najde malé, bílé, chlupaté… koťátko? Knihu pro
nejmenší čtenáře představí známý a oceňovaný výtvarník a autor Petr Horáček žijící ve Velké Británii.

[[Mladá fronta, a.s.

[[Portál
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