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ètvrtek 24. 4.

12.00–13.00
stánek S 202 – střední hala

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ STÁNKU ČESKÉHO
EGYPTOLOGICKÉHO ÚSTAVU FF UK
za účasti významných přestavitelů ústavu a za-
hraničních hostů.
[ Český egyptologiocký ústav FF UK

15.00–15.50
Literární sál - levé křídlo

PROJEKT VELKÉHO EGYPTSKÉHO MUZEA
Přednáška Dr. Mohammada Ghoneima (Egypt)
a profesora Jásira Mansúra (Egypt).
[ Velvyslanectví Egyptské arabské republiky

v ČR a Český egyptologický ústav FF UK

pátek 25. 4.

10.00–12.00
stánek S 202 – střední hala

50 LET ČESKÉ EGYPTOLOGIE
Promítání sestřihu dokumentů Jana Boňka
s komentářem v titulcích.
[ Český egyptologický ústav FF UK

11.00–13.20
� Veletržní kino – pravé křídlo
THE THIEF AND THE DOGS (ZLODĚJ A PSI)
režie: Kamal Al Sheikh, Egypt 1962, 125'
Literární předloha: Naguib Mahfouz, držitel No-
belovy ceny za literaturu
Formálním zpracováním thriller, podstatou však
politická a etická analýza. Profesionální zloděj a
potenciální zabiják Saíd je egyptský Robin Hood,
motivovaný ke svým krádežím neochvějným rov-
nostářským přesvědčením stejně jako hořkostí.
Jeho neutuchající touha pomstít se těm, kdo ho
zradili policii, jej dovádí k výšinám i na samé dno
káhirské společnosti v raných letech egyptské re-
voluce.
[ Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v ČR
původní znění – anglické titulky

16.00–17.50
� Veletržní kino – pravé křídlo
ČESKÝ EGYPTOLOGICKÝ ÚSTAV V EGYPTĚ
1. Přednáška ředitele Českého
egyptologického ústavu prof. Ladislava Ba-
reše

o archeologické a další činnosti, které se ústav
za posledních 50 let věnoval v zemi na Nilu.
2. film – Padesát let české egyptologie
režie: Jan Boněk, ČR, 50'
Čeští egyptologové působí v píscích egyptské
pouště již padesát let. Za tu dobu se událo ne-
jen mnoho zajímavých objevů, ale především
bylo vykonáno mnoho práce, která přibližuje
svět starých Egyp�anů z mnoha úhlů. Doku-
mentární pořad, nově připravený u příležitosti
výročí ústavu, přibližuje různé stránky egypto-
logického všedního i svátečního dne.
[ Český egyptologický ústav FF UK

a agentura La Bon

sobota 26. 4.

10.00–12.00
stánek S 202 – střední hala

50 LET ČESKÉ EGYPTOLOGIE
Promítání sestřihu dokumentů Jana Boňka
s komentářem v titulcích.
[ Český egyptologický ústav FF UK

12.00–12.50
� Sál Rosteme s knihou – pravé křídlo
MIROSLAV VERNER – BESEDA A PREZENTACE
KNIHY
Prezentace nového titulu profesora Miroslava
Vernera, vydávaného nakladatelstvím PASEKA,
a přednáška o činnosti Českého egyptologic-
kého ústavu v Abúsíru.
[ Český egyptologický ústav FF UK

14.00
stánek L 702 (levé křídlo)

PROF. MIROSLAV VERNER – AUTOGRAMIÁDA
[ Nakladatelství Academia a Český

egyptologický ústav FF UK

14.30–15.20
� Veletržní kino – pravé křídlo
RENATA LANDGRÁFOVÁ – BESEDA
A PREZENTACE KNIHY
Přednáška Milostné písně starého Egypta
a prezentace a autogramiáda knihy Písně Zlaté
bohyně – překlady staroegyptských milostných
písní Dr. Renaty Landgráfové doplní krátké hu-
dební vystoupení interpretů CD „Egyptské mi-
lostné písně“.
[ Český egyptologický ústav FF UK

15.00
stánek L 702 (levé křídlo)

MIROSLAV VERNER: „PYRAMIDY“
AUTOGRAMIÁDA
Kniha známého egyptologa profesora Mirosla-
va Vernera, světově uznávaného odborníka na
dobu stavitelů pyramid, podává ucelený pře-
hled o všech pyramidách, které byly dosud
v Egyptě objeveny, o době, v níž vznikaly,
i badatelích, kteří se o jejich výzkum zasloužili.
A také o tom, jak a proč se pyramidy stavěly.
Kromě asi 200 rovněž aktualizovaných perokre-
seb provází text okolo 300 barevných, mnohdy
unikátních fotografií.
[ Nakladatelství Academia

18.00–18.50
� Literární kavárna – pravé křídlo (balkon)
ČESKÝ EGYPTOLOGICKÝ ÚSTAV
Prezentace a autogramiáda titulů, které ČEGU
vydává ve spolupráci s nakladatelstvími
TOGGA a Libri. Představujeme např. Ilustrova-
nou encyklopedii starého Egypta či Unearthing
Ancient Egypt.
Vystoupí prof. Miroslav Verner, prof. Ladislav
Bareš, prof. Břetislav Vachala, Mgr. Hana Be-
nešovská.
[ Český egyptologický ústav FF UK

nedìle 27. 4.

12.30–14.50
� Komorní sál – pravé křídlo (balkon)
EGYPT NENÍ JEN STAROVĚKÝ
Dr. František Ondráš seznámí s moderní egypt-
skou literaturou a představí svou nejnovější kni-
hu, která nám nabízí jiný pohled na moderní
arabský svět. Následují zajímavosti z dějin
ústavu, s nimiž seznámí Dr. Jiřina Růžová, kni-
hovnice ČEGU a Mgr. Adéla Macková, archi-
vářka ČEGU. Jak se rodila naše knihovna, a co
se odehrávalo v kuloárech, než ústav vznikl.
[ Český egyptologický ústav FF UK
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