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09:00–19:00

TRŽNICE

Komiksové kolo štěstí / Stálý pořad
Komiksové Nakladatelství CREW si pro Plzeň připravilo
speciální program! Po celý den si návštěvníci budou moci
zatočit Komiksovým kolem štěstí, kde každý návštěvník
vyhrává hodnotné komiksové ceny! A jako bonus se
z účastníků Komiksového kola štěstí bude každou hodinu
vybírat jeden šťastlivec, který bude odměněn komiksovou
knihou a stylovým odznáčkem.
U Komiksového kola štěstí se na vás bude těšit Dagmar
Garciová a Pavel Polcar.
■

Nakladatelství CREW

09:00–09:50

KLEMPÍRNA

Jak se dělá (nový) Harry Potter / Prezentace

‹

Vydávání knih je jedno velké dobrodružství s nejistým výsledkem. Jak se to přihodí, že se kniha stane bestsellerem? A kdo všechno musí přiložit ruku k dílu, aby vůbec
vyšla? Co dělá redaktor nebo sazeč? A můžeme se brzy
těšit na „nového Harryho Pottera“? Tyto i další otázky si
položíme na besedě o vydávání knih pro děti a mládež
s šéfredaktorem nakladatelství Albatros Petrem Eliášem.
■
■

určeno pro děti od 10 let
Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

09:00–09:50

ATELIÉR

Čteme Slona a mravence / Workshop

///festival

čtenářství
a knížek
pro školy
i rodiny

Někdy je docela těžké žít spolu, když jsme každý docela
jiný: jeden moc velký, druhý malinkatý a třetí tak akorát.
Společné čtení knihy Daisy Mrázkové s knihovnicí Editou
Vaníčkovou Makosovou. Děti mohou příběh sledovat
pomocí papírového divadla Kamishibai a předvídat díky
obrázkům děj a rozvíjet vlastní představu o příběhu.
■
■

určeno pro děti od 5 do 7 let, pouze pro jednu třídu
Baobab

09:00–09:50

KAVÁRNA

FAKESCAPE: Dezinfombies / Workshop

DEPO2015 Plzeň
pátek 23. září 2022
www.svetknihy.cz
www.rostemesknihou.cz

Ve městě se začal šířit nebezpečný virus, který mění lidi
na nemyslící bytosti připomínající zombies – tzv. dezinfombies. Tyto bytosti bezmezně věří všemu, co se jim
řekne včetně všech možných dezinformací. Úkolem vašich žáků je dostat se k vakcíně profesora Vševěda, která
vrátí vše do pořádku. Cestu k vakcíně naleznou pomocí
co nejrychlejšího a zároveň nejsprávnějšího vyřešení čtyř
úkolů.
■
■

určeno pro žáky 2. stupně ZŠ
Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

09:00–09:50
Za finanční podpory:

Partneři:

TERASA

Květolelo, Keřolelo / Workshop
Každý den kolem nich chodíme: pár trsů ve městě nebo
celá rozkvetlá louka na výletě. Ale co o nich víme? Rostliny mohou být tak tajemné. Autorka a ilustrátorka Tereza
Marianová ve výtvarném workshopu napoví. Vyrobte si
list do herbáře jako na opravdové vědecké expedici.
A jestli je v Květo-Keřolelu málo básniček? Vymyslíme další!
■
■

určeno pro děti 6–10 let
Centrum české dětské knihy

10:00–10:50

KLEMPÍRNA

Kabát a kabelka / Setkání s autorem
Marka Míková, hudebnice, divadelnice a spisovatelka
a Galina Miklínová, oceňovaná režisérka a výtvarnice, jejíž
ilustrace se objevily například v sérii Lichožrouti, se sešly
v jedné skvělé knize pro všechny generace. Kniha získala
v letošním roce cenu Magnesia Litera za dětskou knihu.
■
■

ATELIÉR

Ve svém první románu pro mládež kombinuje známá
autorka Petra Hůlová prvky fantasy s dobrodružným příběhem a alternativní historií. Neviditelní hrdinové se snaží
změnit chod dějin. Podaří se jim to?
určeno pro 2. stupeň ZŠ, SŠ
Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

TERASA

Valentýnka je dívka s hlavou plnou nevšedních nápadů
a každou chvíli se přichomýtne k něčemu zajímavému.
Ať už jde o hledání starobylých pokladů, detektivní práci
nebo hru na cestovní kancelář, o zábavu s ní nikdy není
nouze. Spisovatelka Ivana Peroutková bude vyprávět
o své populární knižní sérii, kterou doprovázejí nádherné
ilustrace Ivony Knechtlové.
■
■

10:00–10:50

Portugalské centrum v Praze / Camões I.P., Praga

Do světa her a příběhů s holčičkou Valentýnkou
/ Setkání s autorem

Petra Hůlová – Liščí oči / Setkání s autorem

■

■

11:00–11:50

určeno pro děti od 8 let
Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

10:00–10:50

■

něco o Amazonském pralese a starodávných legendách,
o mořeplavcích nebo vás zajímá fotbal, surf a nekonečné
pláže? Portugalské centrum v Praze – Instituto Camões
em Praga vás zve na výlet portugalským jazykem a jeho
zeměmi! Těšíme se na vás. Até breve!

určeno pro 2. a 3. třídy, moderovaná beseda
Albatros Media

KAVÁRNA

FAKESCAPE: Zachraňte prázdniny! / Workshop

12:00–12:50

Píše se rok 2028 a volba nového prezidenta je na spadnutí. Z vašich studentů se stávají novináři, kteří jednoho
dne dostávají anonymní udání: jeden z kandidátů chce
zrušit letní prázdniny! Pomocí jednotlivých indicií, plnění
úkolů a především – ověřování informací – je jejich úkolem přijít na to, kdo je oním padouchem.

Literatura Tchaj-wanu s Enkaryonem Angem
/ Setkání s autorem

■
■

určeno pro studenty SŠ
Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

Tchajwanský spisovatel a básník Enkaryon Ang, aktuální
rezident Praha město literatury, provede vývojem tchajwanské poezie s poslechnem ukázek a seznámí také
se svou básnickou tvorbou. Setkání doplní povídáním
o Tchaj-wanu a dostane se i na vaše otázky. Ve spolupráci
s Praha město literatury UNESCO.
■

10:00–10:50

TERASA

Velké dobrodružství s nejlepším přítelem
člověka / Setkání s autorem

■

■

určeno pro 2. a 3. třídy
Albatros Media

KLEMPÍRNA

Nikolina cesta – beseda s Michaelou Fišarovou
/ Prezentace díla
Kniha Nikolina cesta spisovatelky Michaely Fišarové získala ocenění Zlatá stuha 2013 za nejlepší knihu pro mládež. Poetický příběh dospívající Nikoly a jejího brášky,
kteří musí čelit nesnadné situaci v rodině, kterou zapříčinilo domácí násilí. Z knihy jsou vybrané a zpracované
ukázky, které přednese profesionální herec Miroslav Reil.
■
■

určeno pro 2. stupeň ZŠ
Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

11:00–11:50

ATELIÉR

Za dobrodružstvím na vlnách portugalského
jazyka / Prezentace
Znáte nějakého portugalsky píšícího autora? A kde všude
se portugalsky vlastně domluvíte? Chcete se dozvědět

ATELIÉR

Listujeme Ztraceným deníkem / Workshop
Jak vypadá deník přírodovědce, který ztroskotal na odlehlém ostrově a objevil tam řadu fantastických zvířat?
A dokážeme s dětmi najít a popsat i nové zapomenuté
druhy? To vše napoví knížka Olgy Černé s ilustracemi Miroslava Šaška. Knížku Ztracený deník profesora
z Essexu představí dětem knihovnice Edita Vaníčková
Makosová. Čtenářská a literární dílna pro žáky 1. stupně.
■

11:00–11:50

tlumočeno, určeno pro SŠ
Praha město literatury

12:00–12:50

Marika žije s přísnou tetou vysoko v horách. Po hádce se
dívka rozhodne utéct z domova a vydává se na cestu spolu s toulavým černým pejskem. Jak tohle dopadne? Nová
kniha Daniely Krolupperové vypráví napínavý i dojemný
příběh o velké odvaze a věrnosti. Oblíbená spisovatelka
představí svoji novinku a řeč přijde i na její další tituly.
■

KLEMPÍRNA

■

určeno pro děti od 8 do 10 let, pouze pro jednu třídu
Baobab

12:00–13:50

TERASA

Vyrobte si vlastní Dům myšek / Workshop
Workshop k populární knižní sérii Dům myšek. Pokud vás
fascinují propracované interiéry i exteriéry, ve kterých
Sam a Julie – hlavní hrdinové populární knižní série
Dům myšek – prožívají svá dobrodružství, určitě vás bude
bavit i kreativní workshop, v němž si ukážeme, jak takový
domeček vyrobit ze zdánlivě nevyužitelných věcí, které
se válejí kolem – v duchu up-cykle. Dům myšek je projekt
holandské umělkyně Kariny Schaapman, která z kartonových krabic, látek a všelijakých dalších materiálů vyrábí
domy, ulice a celá prostředí.
■
■

určeno pro děti od 6 let
Nakladatelství Meander

13:00–13:50

ATELIÉR

Nejlepší knihy dětem – každoroční výběr nové
původní české literatury pro děti a mládež
/ Přednáška
Seminář o projektu povede jedna z jeho odborných lektorek PhDr. Jana Čeňková Ph.D. z FSV UK.
■

oblíbeného dějepisného podcastu. Co je na minulosti
fascinuje a proč nedají dopustit na rozhovory s pamětníky? Nejen to se dozvíte během besedy, při níž dojde řeč
i na knižní novinky obou autorek.
■
■

určeno pro děti od 12 let
Albatros Media

Svaz českých knihkupců a nakladatelů

15:00–15:50
14:00–14:50

KLEMPÍRNA

So hot right now! Žhavé trendy v young adult
/ Diskuze
Queer témata, psychické problémy, menšiny… o tom, co
dřív bylo tabu, se dnes píše zcela bez obalu. Co v současnosti hýbe světem young adult? Jaký vliv na něj mají
sociální sítě? A jak je na tom česká scéna v porovnání
s tou zahraniční? Debatovat bude redaktorka nakladatelství CooBoo Katka Stupková spolu s autorkami Bětkou
Bílkovou a Olou alias Nofreeusernames.
určeno pro mládež od 13 let
■ Albatros Media / Humbook
■

14:00–14:50

ATELIÉR

Psychologie pohádek / Přednáška
Přednáška o symbolech, které se nacházejí v pohádkách
a mají hluboké poselství pro dětskou duši (a nejen dětskou). Řekneme si něco o jazyce těchto starých příběhů a jejich výchovném vlivu. Přednáší Martina Flaitingrová.
■

Nová Akropolis Plzeň

14:00–14:50

KAVÁRNA

Šumava a jižní Čechy pohádkové
/ Prezentace díla

určeno pro děti 6–10 let
■ Mapcentrum – Česká pohádková akademie
■

14:00–14:50

TERASA

Divadlo Čučka: Nožička a Wohryzek / Divadlo
Další z veselých her Divadla Čučka pro děti. Tentokrát
literární detektivka! Hra je založena na stejnojmenné
knize Marka Tomana z nakladatelství Baobab (vyšlo 2022).
Jsou 20. léta 20. století a mladý Čechoameričan Benjamin
Wohryzek začíná spolu se svou novou přítelkyní, nadanou
novinářkou Laurou Nožičkovou, pátrat po svém otci.
Přidají se i tři čeští spisovatelé, Karel Čapek, Jaroslav
Hašek a Franz Kafka. Stopy vedou do nefalšované české
divočiny. Účinkují spisovatel Marek Toman a knihovnice
Edita Vaníčková Makosová.
■

určeno pro děti od 7 let
Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

15:00–15:50

Laureát CJO Ondřej Hanus a jeho nejnovější poezie za doprovodu Michala Hrubého (klarinet).
■

Svaz českých knihkupců a nakladatelů

15:00–15:50

KAVÁRNA

Představuje se Středisko západočeských
spisovatelů / Prezentace díla
Středisko západočeských spisovatelů se během více než
třicetileté historie snaží přibližovat literaturu všem věkovým kategoriím čtenářů. Také pro děti a mládež organizovalo řadu akcí, ať se už jednalo o novinářsko-akční
soutěže O zlatého Oppera nebo o literární soutěže pro
veřejnost na zadané téma. Z vítězných příspěvků pak byly
uspořádány a vydány sborníky, poslední z nich dokonce
ilustrovaný dětmi ZUŠ v Plzni. V pořadu představí SZS
tyto sborníky, humorné povídky, cestopisy, stoslovky,
literaturu faktu i poezii a své akce pro širokou veřejnost.
Proběhne čtení z děl členů a beseda s autory – Peggy Kýrovou, Evou Válkovou, Alenou Vávrovou, Milanem Čechurou a Gabrielou Špalkovou. Pořad uvádí Jiří Hlobil.
■

Středisko západočeských spisovatelů

15:00–15:50

Představení pohádek o Šumavě, věžích a rozhlednách
Česka.

■

ATELIÉR

Cena Jiřího Ortena – Ondřej Hanus
/ Setkání s autorem

KLEMPÍRNA

Historie jako živá / Setkání s autorem
Dost bylo nicneříkajících letopočtů! O historických událostech jde mluvit i psát tak, aby publikum hltalo každé
slovo. Ví to i autorka strhujících historických románů Jana
Poncarová a Markéta Lukášková, spisovatelka a tvůrkyně

TERASA

Western v České knize rekordů / Prezentace
V programu pelhřimovského Muzea rekordů si prohlédnete aktuální vydání České knihy rekordů. Děti i dospělí
si vyzkouší kreslení dvoumetrovou dřevěnou tužkou
a zapózují s novým exponátem Muzea – největším turistickým razítkem. Zkusíte usednout na nejmenší motorku
v Čechách a představíme vám i kapitolu Westernová NEJ
a rekordy z “Divokého západu“.
■

Agentura Dobrý den

16:00–16:50

KLEMPÍRNA

Kamínek – setkání se spisovatelkou
Michaelou Fišarovou / Prezentace díla
Knížka Kamínek spisovatelky Michaely Fišarové vypráví
o cestování malého kamínku světem; poetický příběh
o osudu obyčejných věcí, kde na chování různých kamenů a kamínků, které náš „cestovatel“ na svém putování
světem potkává, je ukázáno na různé typy lidských kladných i záporných vlastností.
Z knihy jsou vybrané a zpracované ukázky, které přednese profesionální herec Miroslav Reil.
■
■

určeno pro děti od 5 let
Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

16:00–16:50

ATELIÉR

Ponorka H20: příští zastávka Plzeň
/ Setkání s autorem

KAVÁRNA

Jak se dá číst ve dřevě? / Setkání s autorem

H2O není jen chemická značka vody, ale hlavně název
party kamarádů Huga, Huberta a Ofélie. Tří žáků základní
školy ve městě… No, třeba právě v Plzni! Režisérka a ilustrátorka Galina Miklínová už počtvrté spojila své síly se
spisovatelem Petrem Stančíkem, a tak se v dobrodružných knihách zásluhou přístroje zvaného zmenšovátko
dostaneme do vodovodního potrubí na palubě miniaturní
ponorky Abramis. Alespoň kapku z nového dílu si představíme právě v Plzni a rovnou si postavíme repliku ponorky Abramis.
určeno pro děti od 8 let
■ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou
■

16:00–16:50

KAVÁRNA

Básnické odpoledne – Janda, Hucl, Sojka, Kůs
/ Prezentace díla
V pořadu se představí čtyři básníci, laureáti Ceny Bohumila Polana. Robert Janda – ocenění získal r. 2012 za sbírku Omamné odéry, Ivo Hucl – laureátem se stal roku 2020
a 2010 za knihy Návrat ke kruhu a Ostrovní básně, Jan
Sojka – laureát z let 2006 a 2019 za knihy poezie Směr
spánku a Sesuv noci, Tomáš T. Kůs – vítěz z let 2018
a 2009 za sbírky Mělké jámy a Spižírna.
■

17:00 –17:50

Zábavnou formou se dozvíte – co číst? Letokruhy? Na pařezu? Co je to masiv? Fošna? Puberťačka vypráví o svém
„učiteli“ dřeva. Proč mají dřevaři tři pohledy? Tři řezy?
Podle zájmu i základy práce se dřevem… Dřevo se nevyrábí, rostlo! Provází Martin Patřičný, výtvarník a spisovatel.
■

Martin Patřičný

17:00–17:50

TERASA

Divadlo Čučka: Nožička a Wohryzek / Divadlo
Další z veselých her Divadla Čučka pro děti. Tentokrát
literární detektivka! Hra je založena na stejnojmenné
knize Marka Tomana z nakladatelství Baobab (vyšlo
2022). Jsou 20. léta 20. století a mladý Čechoameričan
Benjamin Wohryzek začíná spolu se svou novou přítelkyní, nadanou novinářkou Laurou Nožičkovou, pátrat po
svém otci. Přidají se i tři čeští spisovatelé, Karel Čapek,
Jaroslav Hašek a Franz Kafka. Stopy vedou do nefalšované české divočiny. Účinkují spisovatel Marek Toman
a knihovnice Edita Vaníčková Makosová.
■
■

určeno pro děti od 7 let
Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

18:00–18:50

KLEMPÍRNA

Od Čtyřlísku po Hrnečku, vař! / Prezentace

Svět knihy

16:00–16:50

TERASA

Aby byly děti šťastné a sebejisté / Prezentace díla
Ve zrychleném světě s přemírou digitalizace a vysokých
nároků, se děti znovu potřebují naučit, jak v sobě najít
radost, klid a spokojenost. Představíme praktické knihy,
plné zábavných aktivit. Prezentuje David Jón.
určeno dětem 6–11 let a jejich rodičům
■ Lingea s.r.o.

… aneb Padesát let komiksů pro děti v Česku. Dospělí
stále často berou komiksy jako médium určené dětem.
Ve skutečnosti to není pravda a najít kvalitní komiksy pro
děti není zas tak jednoduché. V pořadu vás komiksový
znalec a nadšenec Richard Klíčník nasměruje k tomu nejlepšímu, co v uplynulých padesáti letech vzniklo.
■

Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

■

18:00–18:50

ATELIÉR

Když má panda dovolenou / Setkání s autorem
17:00–17:50

KLEMPÍRNA

Slůňadla – Deset příběhů pro děti a jejich
dospělé / Prezentace díla
Knížku neformální formou představí její autor Ilja Kučera ml., autor ilustrací Vojtěch Horálek a herečka Eva
Spoustová, v jejímž podání zazní několik ukázek. Povídky
hýřící fantazií, vtipem a nadhledem jsou určeny pro čtenáře všech generací. Součástí pořadu je i promítání ilustrací z knihy a třeba zazní i nějaká písnička z chystané
audioknižní podoby Slůňadel, kterou načetl Marek Eben.
■
■

určeno pro děti od 8 let
Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

Zveme vás na autorské čtení a setkání s autory Kateřinou
Misíkovou, Martinem Vobrubou a Františkem Lopourem.
Součástí programu je také autogramiáda.
■

18:00–18:50

ATELIÉR

Jak vydávat knihy a časopisy ve fantastice a SF
/ Diskuze
Je to v našich vodách snadné? Nebo naopak dilema vydávat či nevydávat? Šéfredaktor časopisu XB-1 Vlado Ríša
a jeho vydavatel a nakladatel Saša Rusevský se s vámi
podělí o své zkušenosti. A možná přijde i…. kouzelník :)
■

XB-1

KAVÁRNA

Hyne poezie na úbytě? / Setkání s autorem
Převážně nevážně, je možné, že se nedovíte úplně
všechno, ale nikdo se nebude nudit! Jak poezii nedělat,
nerecitovat…jak ji mít rád. Je to jednoduché! Co si z básní
pamatujete? A proč? Kytaru beru s sebou …
Těší se na vás Martin Patřičný, spisovatel a výtvarník.
■

17:00–17:50

Nakladatelství NAVA

Martin Patřičný

///Výstavy

09:00–19:00

Listuj světem – výstava polské ilustrace
v dětských knihách v českých překladech
/ Výstava
Ponořte se do oceánu, projděte antickým labyrintem,
poznejte lidský mozek nebo prozkoumejte tajemství hub.
Stačí zalistovat jednou z knih pro nejmladší čtenáře od
těch nejlepších polských autorů a autorek. Věnují se
designu, vesmíru, architektuře, národním parkům, včelám, hudbě, stromům nebo lidským vynálezům. Spojují je
krásné ilustrace a originální obsah, který nenudí ani
rodiče. Na výstavě najdete knihy Aleksandry a Daniela
Mizielińských, autorů bestsellerových Map nebo působivé velkoformátové obrázky Piotra Sochy. Nechte se
inspirovat k listování světem! Pro děti je přichystaná soutěž: na každém panelu najdete otázku a po jejím správném zodpovězení můžete vyhrát knižní cenu.
■

Polský knižní institut – Instytut Książki, Polský institut v Praze

09:00–19:00

Národní knihovna ČR – naučná stezka
/ Výstava
Víte, co se stane, když knihovnu postihne záplava? Kolik
fotbalových družstev by obsadili čeští knihovníci? A proč
se dříve dávaly na knihy řetězy? Tyto i mnohé další otázky
vám zodpoví zábavně naučná stezka Národní knihovny.
■

Národní knihovna ČR

