
PO CELOU DOBU
VELETRHU

24.–27. 4.
naproti stánku L 410 (levé křídlo)

DĚTSKÁ DÍLNA POD KŘÍDLY ALBATROSU
Nakladatelství Albatros připravilo zónu
pro děti i rodiče, kteří si budou chtít společně
odpočinout od veletržního ruchu a přijít na jiné,
pohádkové myšlenky.
z programu:
MALUJEME S … VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI
S NEJLEPŠÍMI ILUSTRÁTORY DĚTSKÝCH KNIH
Přij�te si namalovat obrázek do dílny Albatro-
su! Pod dohledem nejlepších ilustrátorů knížek
pro děti a mládež budete mít možnost okouk-
nout základy řemesla a sami si zkusit namalo-
vat obrázek. Určeno dětem od 5 let.
POHÁDKY A PŘEDSTAVENÍ – NECHTE SE
PŘENÉST DO POHÁDKOVÉHO SVĚTA!
Pipi Punčochatá, Kocour Mikeš či Kašpárek tu
na vás budou čekat, stačí se k nim jen připojit.
Poslechněte si pohádky a prohlédněte si lepo-
rela. Každý den veletrhu se můžete těšit na jed-
no divadlo.
SOUTĚŽE
Zúčastněte se našich soutěží a vyhrajte hezký
dárek! Určeno pro různé věkové skupiny dětí a
mládeže. Nakresli postavičku z knížek Albatro-
su! Vezmi rozum do kapsy s edicí Oko – vědo-
mostní soutěže pro starší děti – motýli, ptáci,
města či zeměpisné zajímavosti.
Soutěž o nejhezčí báseň na téma poslaná
sms-kou: vyhlášení vítězů a publikování vítěz-
ných prací na webu a v katalogu Klubu mladé-
ho čtenáře Albatrosu.

24.–27. 4.
stánek P 607 (pravé křídlo)

DOBRÝ DEN VE SVĚTĚ REKORDŮ
Zábavný program pro všechny věkové
kategorie vycházející z údajů zaznamenaných
v České knize rekordů. Program, při němž by
se účastníci měli nejen pobavit, něco dozvědět,
ale občas také nevycházet z údivu, co vše je
možné. V programu se budou návštěvníci moci
zúčastnit soutěžního KVÍZU, zhlédnout miniex-
pozici pelhřimovského Muzea rekordů a kurio-
zit, lámat si hlavu v herně hlavolamů, namalo-
vat svou představu nové rekordní disciplíny
nebo v soutěžích vyhrát Českou knihu rekordů.
[ Agentura Dobrý den

VÝSTAVY

LEVÉ KŘÍDLO

Literární sál
ILUSTRÁTOŘI KNIH NEZÁVISLÝCH
NAKLADATELŮ
[ FRA, občanské sdružení

ZLATÁ STUHA ANEB TO NEJLEPŠÍ Z ILUSTRACE
2007
Výroční prezentace českých ilustrátorů literatu-
ry pro děti a mládež představuje díla, která
vznikla během loňského roku.
Součástí výstavy je i kolekce prací ilustrátorů
nominovaných na cenu Zlatá stuha za rok
2007.
[ Klub ilustrátorů dětské knihy a Česká sekce

IBBY

ILUSTRÁTOŘI OCENĚNÍ NA BIB 2007
Výstava fotoreprodukcí oceněných ilustrátorů
na Bienále Ilustrací Bratislava 2007 – Grand
Prix 2007, Zlatá jablka 2007, Plakety BIB 2007
a Čestné uznání pro vydavatele.
[ Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti,

Bratislava

PRAVÉ KŘÍDLO

MURIEL 2007 – VÍTĚZOVÉ KOMIKSOVÉHO
OCENĚNÍ
Muriel je komiksové ocenění, které – podobně
jako jiné oborové přehlídky – uděluje multime-
diální komiksový festival KomiksFEST!. Skleně-
né plastiky, odkazující k legendě domácího ko-
miksu Kájovi Saudkovi, byly na podzim 2007
uděleny v celkem deseti kategoriích – a oceně-
né práce a jejich autory prezentuje tato výsta-
va. Přij�te se podívat na to nejlepší z dospělé-
ho komiksu uplynulé sezóny!
[ Seqence, o.s.

sál Rosteme s knihou
KNIHY PRO DESET PRSTŮ – VÝSTAVA
HMATOVÝCH KNIH
Výstava prezentuje menšinový a specifický
obor knižní tvorby – hmatové knihy pro nevido-
mé děti. Kolekce hmatových knih byla vyrobe-
na při příležitosti soutěže Tactus.cz 2007, která
propaguje a podporuje rozšiřování a kvalitu
knižní nabídky pro děti se zrakovým po-
stižením.
[ Sdružení Hapestetika, Středisko rané péče

Praha SPRP, Asociace rodičů a přátel dětí
nevidomých a slabozrakých

čtvrtek 24. 4.

10.30–12.50
� Veletržní kino – pravé křído
FIMFÁRUM 2
režie: Vlasta Pospíšilová, Břetislav Pojar,
Aurel Klimt, Jan Balej, ČR 2006, 90'
Čtyři zbrusu nové pohádky pro chytré děti
a chytré dospělé.
Literární předloha: Jan Werich

11.00–11.50
� Literární sál (levé křídlo)
TISÍC JIZEV – KŘEST KNIHY A AUTORSKÉ ČTENÍ
Jedenáct cest za dobrodružstvím napsal
kolektiv autorů z Literární akademie; ilustrovali
studenti Ilustrace a grafického designu z UUD
Západočeské univerzity. Editorkou knihy, jež
volně navazuje na úspěšnou publikaci Zuby
nehty, je Ivona Březinová.
Účinkují: Ivona Březinová, Bára Šalamounová
(UUD ZČU Plzeň), autoři a ilustrátoři.
[ Albatros nakladatelství

12.00–13.00
stánek L 410 (levé křídlo)

TISÍC JIZEV – AUTOGRAMIÁDA JEDENÁCTI
AUTORŮ
Jedenácti autorů hrůzostrašných povídek, jež
vznikly na Literární akademii v semináři Ivony
Březinové.
[ Albatros nakladatelství

13.00
stánek P 607 (pravé křídlo)

ČESKÝ REKORD!!!
Pokus o zápis do České knihy rekordů
v rychlostním převedení čteného textu do řeči
pozpátku (mluvení pozpátku). Agentuře Dobrý
den se podařilo objevit desetiletou dívenku,
která má předpoklady podobný rekordní pokus
úspěšně absolvovat.
Agentura Dobrý den

13.30–14.30
stánek L 410 (levé křídlo)

ALENA JEŽKOVÁ – BESEDA S AUTORKOU
„PŘÍBĚHŮ ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ“
Devět historických příběhů Aleny Ježkové
ilustrovaných Renátou Fučíkovou volně nava-
zuje na úspěšné Staré pověsti české a morav-
ské, které se staly neocenitelným doplňkem vý-
uky na základních školách.
[ Albatros nakladatelství

14.00–14.50
� sál Rosteme s knihou – pravé křídlo
S KNIHAMI SE KAMARÁDÍM
Zábavný pořad o knihách s písničkami
a humorem „S knihami se kamarádím“. Účin-
kují: Jindřich Kraus (nakladatel, zpěvák
a textař), Jakub Přibyl (klavírista, hudební pe-
dagog), Alexandra Hejlová (malířka, grafička
a ilustrátorka), Jaroslav Císař (publicista),
Michal Dlouhý (autor a duchovní otec tv seriálu
„Četnické humoresky“) a další hosté.
[ Jindřich Kraus – Pragoline

14.30–15.30
proti stánku L 410 (levé křídlo)

DĚTSKÁ DÍLNA ALBATROSU – MALUJEME
S RENÁTOU FUČÍKOVOU
Přij�te si namalovat obrázek do dílny
Albatrosu! Pod dohledem nejlepších ilustrátorů
knížek pro děti a mládež budete mít možnost
sami si zkusit namalovat portrét.
Třeba právě některého z velikánů českých dě-
jin, tak jako Renáta Fučíková, autorka ilustrací
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k Příběhům českých knížat a králů od spisova-
telky Aleny Ježkové. Určeno dětem od 5 let.
[ Albatros nakladatelství

15.00–15.50
Veletržní kino – pravé křídlo

FERDA MRAVENEC
Krátkometrážní animovaný film podle
oblíbené dětské knihy.
režie: Hermína Týrlová, ČSR 1943, 11'
Literární předloha: Ondřej Sekora

16.00
levé křídlo

ZLATÁ STUHA ANEB TO NEJLEPŠÍ
Z ILUSTRACE 2007
Slavnostní zahájení výstavy.
[ Klub ilustrátorů dětské knihy a Česká sekce

IBBY

16.00–17.50
� Veletržní kino – pravé křídlo
ONĚGIN
režie: Martha Fiennes, VB/USA 1999, 106'
Literární předloha – A. S. Puškin

17.00–17.50
� sál Rosteme s knihou – pravé křídlo
PROJEKT GUTENBERG A DIGITÁLNÍ KNIHA
iLIAD
Představení české verze celosvětového projek-
tu Gutenberg, který se zabývá zpřístupňováním
„public domain“ knižních děl společně s před-
stavením technologie digitální knihy iLIAD od
výrobce iRexTechnologies.
Účinkují: Tomáš Zilvar – projekt manager pro-
jektu Gutenberg a zástupce výrobce iRexTech-
nologies.
[ Xpublishing

18.00–19.00
Veletržní kino – pravé křídlo

EDICE ČT UVÁDÍ VEČERNÍČKY
Z ČESKÉ TELEVIZE

pátek 25. 4.
10.00–10.45
stánek L 410 (levé křídlo)

DUŠAN KARPATSKÝ: „LABYRINT LITERATURY“
BESEDA
Překladatel Dušan Karpatský patří k před-
ním evropským znalcům literatury – ne nadar-
mo je nositelem řady našich i zahraničních lite-
rárních ocenění, včetně Státní ceny za překlad.
Ideálního průvodce po složitém světě literatury
pro všechny studenty a zájemce o svět psané-
ho slova představuje jeho Labyrint literatury –
čtvrté, podstatně rozšířené vydání dnes již kla-
sické příručky.
[ Albatros nakladatelství

10.00–10.50
� sál Rosteme s knihou – pravé křídlo
KAROLÍNA TICHÁČKOVÁ: „PROČ KOUZELNÍK
NEČARUJE“ – PREZENTACE KNIHY
K. Ticháčková (*1992). Její nadání se
projevuje již od útlého věku. Píše povídky, bás-
ničky, glosy a recenze. Jejím velkým koníčkem
je historie Egypta. Zajímá se o historii, techniku
i přírodu. Výjimečné literární nadání jí umožnilo
vytvořit a dokončit dobrodružný příběh, který je
autorčiným prvním vydaným dílem. První kapi-
toly budoucí knihy začala psát ve svých třinácti
letech a v patnácti letech se stává nejmladší
českou autorkou.
[ Michal Zeman – Observatory media

10.00–10.50
� Veletržní kino – pravé křídlo
EDICE ČT UVÁDÍ VEČERNÍČKY Z ČESKÉ TELEVIZE

10.00–10.50
� Velký sál – střední hala
SOUTĚŽE S ENCYKLOPEDIÍ CO–JAK–PROČ
Soutěže pro děti od 8 do 14 let s nejrozsáhlejší
encyklopedií pro děti o krásné ceny!
[ Nakladatelství Fraus

10.30–11.50
� Čítárna – pravé křídlo (balkon)
IVONA BŘEZINOVÁ: DÍLNA TVŮRČÍHO PSANÍ
PRO DĚTI
Zaměřeno na novou dobrodružnou knihu
Tisíc jizev, která vychází studentům Literární
akademie v nakladatelství Albatros.
[ Literární akademie

10.45–11.30
stánek L 410 (levé křídlo)

PAVLA LOUCKÁ: „DECH, DUCH
A DUŠE ČEŠTINY“ – BESEDA
Beseda s Pavlou Louckou, autorkou knihy
Dech, duch a duše češtiny, ve které autor-
ka vtipným, svěžím, neotřelým způsobem zúroču-
je zkušenosti s psaním o jazyce (od 90. let píše ja-
zykové sloupky pro časopis Vesmír): čtivě vypráví
o historickém vývoji češtiny a s pochopením i nad-
hledem komentuje její současnou podobu.
Albatros nakladatelství

11.00
stánek P 201 (pravé křídlo)

UČEBNICE® A ELEKTRONICKÉ SLOVNÍKY
Ukázky využití interaktivních učebnic a slovníků
pro zkvalitnění výuky.
[ Nakladatelství Fraus

11.00–11.50
� sál Rosteme s knihou – pravé křídlo
O ČEŠTINĚ
Opravu umíte dobře česky? Nikdy nezaváháte
nad tím, jak se co píše nebo vyslovuje, jak máte
oslovit příjmením, nečiní vám problém číslovky,
zájmena, skloňování ani časování? Rozumíte si
s každým Čechem, který mluví česky? TV cyk-
lus O češtině a stejnojmennou knihu vám před-
staví Aleš Cibulka a spoluautoři knihy.
[ Česká televize – Edice ČT

12.00–12.50
� sál Rosteme s knihou – pravé křídlo
TAHLE KNIHA, TO JE ONO
Vyhlášení výsledků soutěže pro čtenářské sku-
piny v rámci kampaně Rosteme s knihou.
[ Svět knihy, s.r.o.

13.00
stánek P 201 (pravé křídlo)

SOUTĚŽE S ENCYKLOPEDIÍ CO–JAK–PROČ
Soutěže pro děti od 8 do 14 let s nejroz-
sáhlejší encyklopedií pro děti o krásné ceny!
[ Nakladatelství Fraus

13.00–13.50
� Literární kavárna – pravé křídlo (balkon)
EPIGRAMY A AFORISMY AUTORŮ OBCE
SPISOVATELŮ
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE
O NEJLEPŠÍ EPIGRAM
Obec spisovatelů představí současné
autory oblíbeného žánru – epigramu
a aforismu. Příznivce tohoto literárního útvaru
potěší drobnosti z dílny Jiřího Žáčka, Miroslava
Huptycha, Jana Vodňanského, Zdeňka Janíka,
Ivana Fontany a Jiřího Faltuse. Na závěr budou
vyhlášeny výsledky celostátní internetové stu-
dentské soutěže O nejlepší epigram na téma
Škola základ života (Člověk člověku vlkem),
kterou pořádá pražské Gymnázium Nad Štolou
pod vedením profesorky Ivany Lukelové.
[ Obec spisovatelů

14.00
Prostor před hlavním vchodem do Průmyslového paláce

SVĚT ABC
Časopis ABC zve všechny děti na zábavné od-
poledne plné soutěží, her, legrace a překvape-
ní. Odpoledne se v prostoru před Průmyslovým
palácem ponoříte do kouzelného světa ABC!
[ vydavatelství Ringier

14.00
stánek L 808 (levé křídlo)

MEANDER
Viola Fischerová: O Dorotce a psovi Ukšukovi.
[ FRA, občanské sdružení

14.00–15.00
proti stánku L 410 (levé křídlo)

DĚTSKÁ DÍLNA ALBATROSU – MALUJEME
S MILANEM STARÝM
Přij�te si namalovat obrázek do dílny
Albatrosu pod dohledem nejlepších ilustrátorů
dětských knížek! S ilustrátorem Milanem Sta-
rým si můžete vyzkoušet, jak se maluje nepola-
pitelný sprejer na skateboardu či další akční hr-
dinové dětských detektivek Vojtěcha Steklače.
Určeno dětem od 5 let.
[ Albatros nakladatelství

14.30–15.50
� Čítárna – pravé křídlo (balkon)
PETR BORKOVEC: DÍLNA PSANÍ A PŘEKLADU
[ Literární akademie

15.00–16.00
stánek L 410 (levé křídlo)

LJUBA ŠTÍPLOVÁ: KOŤATA – BESEDA
Spisovatelka a scenáristka Ljuba Štíplová
je známá jako autorka populárního cyklu
o ko�atech, který se v březnu rozrostl o další
příspěvek. Právě knížka Poj� s ko�aty do po-
hádky představuje pro všechny malé a velké
čtenáře skvělý důvod pro setkání s autorkou,
jež se vedle ko�at věnuje od šedesátých let
i příhodám populárního komiksu Čtyřlístek.
[ Albatros nakladatelství

16.00–16.50
� Velký sál – střední hala
„MOJA A PÁV“
Představení CD gorilích pohádek a písniček
Moja a páv v interpretaci Lucie Bílé
a knížky Moja, Tatu a tiplíci od autorů Mirosla-
va Bobka a Terezy Šefrnové. V rámci programu
proběhne vyhlášení celodenní soutěže projektu
Odhalení, která bude probíhat během pátečního
dne na stánku Českého rozhlasu (L 612).
[ ČRo – Leonardo a Radioservis

16.00–16.50
� sál Rosteme s knihou – pravé křídlo
KNIHOVNÍCI JAK JE NEZNÁTE ANEB
POHÁDKOVÁ ŠARÁDA PRO MALÉ I VELKÉ
Divadelní představení pod taktovkou
knihovnic a knihovníků Městské knihovny
v Praze. Z účinkování v autorské pohádce
s předlouhým názvem Kterak sultán Harém-
mám chtěl princeznu Krasomilu za ženu nebu-
dou vyloučeni ani diváci. Přij�te se přesvědčit,
že v knihovně se nikdo nudit nemůže!
[ Městská knihovna v Praze

16.00–17.20
� Čítárna – pravé křídlo (balkon)
MARIANA HOUSKOVÁ: PŘEKLADATELSKÁ
DÍLNA
[ Literární akademie
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17.00
stánek P 201 (pravé křídlo)

SOUTĚŽE S ENCYKLOPEDIÍ CO–JAK–PROČ
Soutěže pro děti od 8 do 14 let s nejrozsáhlejší
encyklopedií pro děti o krásné ceny!
[ Nakladatelství Fraus

17.30
pavilon Kniha a životní styl – pravé křídlo

BOOKEN CYBOOK GEN3
Přij�te si vyzkoušet první čtečku elektronických
knih na českém trhu! Získejte přehled legálních
zdrojů elektronických knih na českém interne-
tu! Prezentuje a uvádí publicista Hynek Peká-
rek.
[ Svět knihy, s.r.o.

18.00–19.00
� Veletržní kino – pravé křídlo
EDICE ČT UVÁDÍ VEČERNÍČKY
Z ČESKÉ TELEVIZE

sobota 26. 4.
9.45–10.30
stánek L 410 (levé křídlo)

„HIP HOP A SMUTEČNÍ MARŠ“
AUTOGRAMIÁDA JAROMÍRA KONEČNÉHO
Německému spisovateli českého původu Jaro-
míru Konečnému vyšel v únoru první román
v češtině – Hip hop a smuteční marš. Knihu
provázejí příznivé kritiky a autor je pro svůj dar
vystihnout groteskní rysy přirovnáván
k „Mr. Beanovi“. Jaromír Konečný, který v sou-
časnosti vydává v nakladatelství Labyrint knihu
Moravská rapsodie, je v Praze na pozvání
Goethe-Institutu.
[ Albatros nakladatelství

10.00
stánek P 201 (pravé křídlo)

UČEBNICE® A ELEKTRONICKÉ SLOVNÍKY
Ukázky využití interaktivních učebnic a slovníků
pro zkvalitnění výuky.
[ Nakladatelství Fraus

10.00–10.50
� sál Rosteme s knihou – pravé křídlo
„KNIHAFOSS“
Knihafoos – scénické čtení z druhé dětské kni-
hy Marky Míkové – režisérky, herečky, autorky
Rochese a Bžundy, zpěvačky legendární dám-
ské kapely „Zuby nehty“. Marka Míková zazpí-
vá i písničky z CD Písněfoss, které jsou přílo-
hou knihy. Příběh pojednává o sedmileté hol-
čičce Hredce, proměněné v ředkvičku, která
nepozorovaně putuje z místa na místo, z příbě-
hu do příběhu.
[ Xaver

10.30–11.50
� Čítárna – pravé křídlo (balkon)
ARNOŠT GOLDFLAM: DÍLNA TVŮRČÍHO PSANÍ
[ Literární akademie

11.00
stánek P 201 (pravé křídlo)

SOUTĚŽE S ENCYKLOPEDIÍ CO–JAK–PROČ
Soutěže pro děti od 8 do 14 let s nejrozsáhlejší
encyklopedií pro děti o krásné ceny!
[ Nakladatelství Fraus

11.00–12.00
stánek L 410 (levé křídlo)

PETRA BRAUNOVÁ – BESEDA
Petra Braunová se během uplynulých
pěti let etablovala jako autorka úspěšných knih
pro děti a mládež. V loňském roce společně
s Leny Payerovou napsala román
Pozorovatelka, který zaujal dospělé čtenáře.
[ Albatros nakladatelství

13.00
stánek P 201 (pravé křídlo)

SOUTĚŽE S ENCYKLOPEDIÍ CO–JAK–PROČ
Soutěže pro děti od 8 do 14 let s nejrozsáhlejší
encyklopedií pro děti o krásné ceny!
[ Nakladatelství Fraus

13.00–13.50
� Velký sál – střední hala
FINÁLE SOUTĚŽE TOPP CENA 2008
Nakladatelství Anagram vyhlašuje
pro amatérské i profesionální výtvarníky každo-
ročně soutěž TOPP cena. Ročník 2008 TOPP
ceny má téma „Ze starého nové“ (pro soutěžící
od 14 let) a „Nejkrásnější dárek (pro děti do
13 let). Tři finálové výrobky z obou kategorií bu-
dou během pořadu vystaveny a o jejich pořadí
rozhodnou samotní návštěvníci finále. Hodnot-
né ceny pro finalisty, pohoštění pro všechny
návštěvníky.
[ Nakladatelství Anagram

13.00–14.00
proti stánku L 410 (levé křídlo)

DĚTSKÁ DÍLNA ALBATROSU – MALUJEME
S ANDREOU TACHEZY
Přij�te si namalovat obrázek do dílny
Albatrosu pod dohledem nejlepších ilustrátorů
dětských knížek! Andrea Tachezy, ilustrátorka
knížky Astrid Lindgrenové Dráček s červenýma
očima, děti zapojí do přípravy velké koláže. Ur-
čeno dětem od 5 let.
[ Albatros nakladatelství

14.00
stánek S 201 (střední hala)

POVÍDEJ POHÁDKU
Dramatizace nejznámějších tradičních lidových
pohádek Španělska, jako je například Paleček,
Diamantový pták, Tři bratři apod.
[ Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví

Španělska v ČR, Institut Cervantes v Praze

14.00–15.00
stánek L 808 (levé křídlo)

BAOBAB – BAODÍLNA: UDĚLEJ SI SVOU KNIHU
Workshop vedený ilustrátory nakladatelství
Baobab.
[ FRA, občanské sdružení

14.00–15.00
stánek L 410 (levé křídlo)

HONBA ZA OBŘÍM ČERVEM – BESEDA
S CESTOVATELI PETREM HORKÝM
A MIROSLAVEM NÁPLAVOU
Petr Horký a Miroslav Náplava patří k nejvýraz-
nějším postavám na české cestovatelské a do-
kumentaristické scéně. Jejich besedu bude
doprovázet projekce, natáčeli s takovými
legendami jako je Thor Heyerdahl, Erich von
Däniken, Arthur C. Clarke či Edmund Hillary.
[ Albatros nakladatelství

14.30–15.50
� Čítárna – pravé křídlo (balkon)
DANIELA FISCHEROVÁ: DÍLNA TVŮRČÍHO PSANÍ
[ Literární akademie

15.30–16.20
� Veletržní kino – pravé křídlo
AUTORSKÉ ČTENÍ S RADŮZOU
ROSTEME S KNIHOU
Co se stane, když zůstane malá princeznička
sama na zámku, když se princ musí ženit a za-
miluje se do víly, nebo když království napadne
sedmihlavý drak mající problémy se zuby?
A jak to bylo s učencem z Turecka, který se vy-
dal do světa na zkušenou a kdo že je to ta paní
Macháčková? Tak se děti hezky posa�te a já
vám to všechno po pořádku povím. Účinkují:
Radůza – autorka knihy, Ing. Jiří Štěpán – ředi-
tel nakladatelství, Klára Libertová – redaktorka.
[ Brio

16.00
stánek L 808 (levé křídlo)

MEANDER
Petr Nikl: Záhádky
[ FRA, občanské sdružení

16.00
stánek P 201 (pravé křídlo)

SOUTĚŽE S ENCYKLOPEDIÍ CO–JAK–PROČ
Soutěže pro děti od 8 do 14 let s nejroz-
sáhlejší encyklopedií pro děti o krásné ceny!
[ Nakladatelství Fraus

17.00–17.50
stánek L 406 (levé křídlo)

SERGEJ LUKJANĚNKO – AUTOGRAMIÁDA
slavného ruského autora sci-fi, který se na vele-
trhu zúčastní v programu pořádaném Akademií
science-fiction, fantasy a hororu.
[ Nakladatelství Argo a Triton

neděle 27. 4.
10.00
stánek P 410 (pravé křídlo)

„OMYL DĚDA VŠEVĚDA“
KŘEST A AUTOGRAMIÁDA
Poj�te s námi pokřtít novou knihu spisovatele
a scénáristy Miloše Kratochvíla (autora Františ-
kovy velké knihy pohádek) Omyl děda Vševěda,
kterou vydala Edice ČT v nové ediční řadě
Pohádka. Těší se na vás kmotr Petr Nárožný
a moderátor Jiří Chalupa. Čeká vás
i překvapení z Kouzelné školky.
[ Česká televize – Edice ČT

10.00–10.50
� sál Rosteme s knihou – pravé křídlo
KNIHY PRO DESET PRSTŮ – TACTUS.CZ
HMATOVÉ KNIHY PRO NEVIDOMÉ DĚTI
Prezentace menšinového a specifického
oboru knižní tvorby – hmatové knihy.
Kolekce hmatových knih byla vyrobena při pří-
ležitosti soutěže Tactus.cz 2007, která propa-
guje a podporuje rozšiřování a kvalitu knižní
nabídky pro děti se zrakovým postižením.
[ sdružení Hapestetika, Středisko rané péče

Praha SPRP, Asociace rodičů a přátel dětí
nevidomých a slabozrakých

11.00
stánek S 201 (střední hala)

POVÍDEJ POHÁDKU
Dramatizace nejznámějších tradičních lidových
pohádek Španělska, jako je například Paleček,
Diamantový pták, Tři bratři apod.
[ Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví

Španělska v ČR, Institut Cervantes v Praze.

11.00
stánek P 201 (pravé křídlo)

SOUTĚŽE S ENCYKLOPEDIÍ CO–JAK–PROČ
Soutěže pro děti od 8 do 14 let s nejrozsáhlejší
encyklopedií pro děti o krásné ceny!
[ Nakladatelství Fraus

11.00–12.50
� sál Rosteme s knihou – pravé křídlo
MLADÁ FRONTA DĚTEM
Pro každého návštěvníčka je připraven malý
dárek.
11.00–11.35

ZORA JANDOVÁ A ZDENĚK MERTA: RYBA
Z HAVAJE
Hudební vystoupení plné písniček o zvířátkách.
11.35–12.15

DETEKTIVNÍ HODINKA KOMISAŘE VRŤAPKY
Soutěže a povídání s autory knížky Komisař
Vr�apka – Sebrané spisy Pavlou Etrychovou
a Petrem Morkesem a hlavně se samotným
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detektivem Vr�apkou! Na děti čekají kromě zá-
bavných úkolů také malé dárečky.
12.15–12.50

ARNOŠT VÍT A DORA DUTKOVÁ PŘEDSTAVUJÍ
KNIHU „TŘI TUCTY BAJEK A JEDNA NAVRCH“
Součástí pořadu je výtvarná soutěž. Spolupo-
řádá časopis Sluníčko.
Mladá fronta

11.30–12.20
� Veletržní kino – pravé křídlo
EDICE ČT UVÁDÍ VEČERNÍČKY
Z ČESKÉ TELEVIZE

12.30–14.30
� Veletržní kino – pravé křídlo
ROMEO A JULIE
Režie: Baz Luhrmann, USA 1996, 115'
Literární předloha: William Shakespeare
[ Svět knihy, s.r.o. a FAMA

13.00
stánek L 808 (levé křídlo)

MEANDER
Alexandra Vokurková: O čertíčkovi
[ FRA, občanské sdružení

14.00
stánek P 201 (pravé křídlo)

SOUTĚŽE S ENCYKLOPEDIÍ CO–JAK–PROČ
Soutěže pro děti od 8 do 14 let s nejrozsáhlejší
encyklopedií pro děti o krásné ceny!
[ Nakladatelství Fraus

14.00
stánek P 407 (pravé křídlo)

SRAZ SE ZELENÝM RAOULEM
Zveme vás na autogramiádu Štěpána Mareše –
české komiksové legendy. Přímo na místě si
můžete vybrat plakáty či samolepky s Marešo-
vými komiksovými motivy, ihned si je nechat
podepsat a jako bonus můžete zažít vlastní
blízké setkání třetího druhu a osobně se poznat
s ufonem – Zeleným Roulem!
[ vydavatelství Ringier

14.00–15.00
stánek L 808 (levé křídlo)

MEANDER
Lucie Lomová: Komiksová dílna.
[ FRA, občanské sdružení

14.30–15.30
� Veletržní kino – pravé křídlo
FERDA MRAVENEC
Krátkometrážní animovaný film podle oblíbené
dětské knihy.
režie: Hermína Týrlová, ČSR 1943, 11'
Literární předloha: Ondřej Sekora
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