
pátek 25. 9.

pořady pro děti a mládež

9.00
KAVÁRNA – DEPO2015

Světoví Češi 
Beseda se vztahuje ke stejnojmenným kni-
hám pro děti o  slavných osobnostech, vy-
nálezcích, vědcích, umělcích, sportovcích 
i politicích, na které můžeme být jako Češi 
hrdí. Se spisovatelkou Janou Jůzlovou si 
přiblížíme životy některých z nich.
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.00
ATELIÉR – DEPO2015

Cesta na Sever – workshop pro děti  
od 8 do 12 let 
Zveme všechny malé čtenáře na dobrodruž-
nou cestu do světa severské literatury. Děti 
se hravou formou seznámí s největšími kniž-
ními hity ze severských zemí, poslechnou si, 
jak zní knihy v originále, a nakonec si užijí 
zábavný kvíz. Pořádají severské ambasády 
a honorární konzulát Islandu v ČR ve spolu-
práci se Skandinávským domem. 
 [ Skandinávský dům, Velvyslanectví Švédska

10.00
FÓRUM SCI-FI & FANTASY – DEPO2015

Sofinka, děda a mluvící pes 
Šéfredaktor časopisu XB1 Vlado Ríša je 
znám zejména svými díly v  žánrech sci-fi 
a fantasy. Občas se ale pustí do pohádko-
vých příběhů pro děti. Jedním z nich je i útlá 
kniha Stříbrný paprsek. Sám autor z ní bude 
předčítat a  také hovořit o  svém psaní pro 
děti a mládež. 
 [ XB1

10.00
BUS12 – DEPO2015

Jana Jůzlová: Světoví Češi 
autogramiáda
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00
KAVÁRNA – DEPO2015

Rackomix a Neboj, neboj! 
Kdo otevře Rackomix, dostane kompletní 
nálož Rackových komiksů z časopisu Rake-
ta! A nejen to! Rackomix překypuje inspira-
cí ke hrám, objevům, vědeckým zázrakům, 
přírodním kouzlům, vynálezům a dobrodruž-
ným výpravám. Máš prak? Nechceš někomu 
poslat dopis? Víš, kdo vymyslel teploměr? 
S Rackomixem v batohu je z tebe v cukule-

tu ornitolog, paleontolog, architekt, detektiv 
i houbař. A kdo se bojí, může fofrem do lesa. 
O tom je zase knížka Neboj, neboj! Legrač-
ní klábosení s Miladou Rezkovou, autorkou 
knížek pro děti.
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00
ATELIÉR – DEPO2015

Slunečnice, Rostlinopis, Havětník 
a příroda vůbec… 
Zábavné autorské čtení populárně nauč-
ných knížek i bajek a k  tomu pár hádanek 
nejen pro malé přírodovědce. Pořad se spi-
sovatelem a novinářem Jiřím Dvořákem, vel-
kým znalcem přírody.
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00
FÓRUM SCI-FI & FANTASY – DEPO2015

Kam se ztratil Ježíšek? 
Český scenárista a  režisér Marek Dobeš 
napsal společně se spisovatelkou fantasy 
Lucií Lukačovičovou půvabnou knihu pro 
celou rodinu. Jde o dobrodružný fantasy pří-
běh pro děti i dospělé, který si pohrává s vizí 
tradičních vánočních atributů. Oba autoři se 
inspirují českými Vánoci a s nimi spojenými 
hodnotami jako jsou vzájemné pochopení, 
usmíření a odpuštění. Autorské čtení bude 
doplněno i  besedou s  mladými posluchači 
i jejich rodiči.
 [ XB1

11.00
VP01 – DEPO2015

Křest Turistické vizitky  
pro Svět knihy v Plzni 
 [ Mapcentrum

12.00
ATELIÉR – DEPO2015

Čeští cestovatelé 
Beseda se vztahuje ke stejnojmenné knize 
pro děti spisovatelky Jany Jůzlové. Povíme 
o tom, jak a proč lidé v minulosti cestovali, 
a  seznámíme se s  několika pozoruhodný-
mi osobnostmi českých cestovatelských 
dějin  – poutníky do Jeruzaléma, barokními 
šlechtici, misionáři, vědci, lovci kaktusů, or-
chidejí i ptakopysků.
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

12.00
BUS12 – DEPO2015

Milada Rezková: Rackomix  
a Neboj, neboj! – autogramiáda
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

12.00
TRH11 – DEPO2015

Jiří Dvořák: Slunečnice, Rostlinopis, 
Havětník – autogramiáda
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

13.00
BUS12 – DEPO2015

Jana Jůzlová: Čeští cestovatelé 
autogramiáda
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

14.00
KAVÁRNA – DEPO2015

Petr Koťátko & Vít Gvoždiak: Anička, 
mluvící potok a další chovanci ústavu 
paní Majerové 
Vyprávění známého filosofa a  spisovatele 
Petra Koťátka o  proměnlivosti, kontinuitě 
a stabilitě lidské existence doprovázeno ně-
kolika zvukovými a dramatickými ukázkami 
a  pokusy o  rekonstrukci klíčových situací 
z knihy za spoluúčasti dětí. 
 [ Nakladatelství Meander

14.00
ATELIÉR – DEPO2015

Trápení s baletem i hláskou Ř 
Čtení ze dvou nových knih pro děti spisova-
telky Olgy Stehlíkové: z novely Kluci netan-
čej o  jinakosti, lásce k baletu a  také lásce 
první (katalog Nejlepší knihy dětem SČKN 
2020, ilustrace Lukáš Fibrich, Portál) a  ve-
selém příběhu z  planety Praminda Kařut 
a Řabach o dvou bratrech, Hoře zapomnění 
a  strašlivém Hun-gen-dungovi (nominace 
na Výroční cenu Zlatá stuha 2020 v literární 
části, ilustrace Barbara Šalamounová, Bě-
žíliška). Obě knihy jsou vhodné pro děti od 
8 do 12 let.
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

15.00
KAVÁRNA – DEPO2015

Petr Stančík: Jezevec Chrujda vyhání 
koronavirus 
Čtení a beseda s Petrem Stančíkem o neví-

Svět knihy plzeň 25.–26. 9. 2020
depo2015 plzeň



10.00
KLEMPÍRNA – DEPO2015

Kanálníčci: Strašidla z podzemí 
Strašidla z kanálu neboli kanálníčci žijí spolu 
s dalšími tvory a bytůstkami v podzemí. Co 
se stane, když se jednoho dne Smrďouch 
ztratí a zůstane uvězněný v dětském bato-
hu? Podaří se zachránit Sliza Blemcavého, 
kterého strhne proud podzemní řeky? A při-
letí Můra Vysávalka včas? Besedy jsou obo-
haceny o dramatické čtení z knihy, které je 
nejen zpestřením a odlehčením, ale také se 
při něm děti výborně baví. Při každé bese-
dě je dostatek prostoru na dotazy. Účinkují 
spisovatelka Michaela Fišarová a herec Mi-
roslav Reil.
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.00
ATELIÉR – DEPO2015

Galina Miklínová, Petr Stančík,  
Abramis a H2O 
H2O je parta kamarádů, jsou to Hubert, 
Hugo a Ofélie. Abramis je jejich ponorka, le-
tadlo i raketa dohromady, vyrobená ze staré 
dodávky. Galina Miklínová a  Petr Stančík 
o  dobrodružstvích H2O nakreslili a  napsali 
už čtyři knihy. Přijďte si poslechnout ukázky 
a prohlédnout obrázky. Dozvíte se také, jak 
si doma vyrobit miniaturní ponorku.
 [ Svět knihy v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

10.00
TERASA – DEPO2015

Autorské čtení z knihy Metamorfórky 
Mladí autoři Lukáš Csicsely a  Jára Plachý 
v  Plzni poprvé představí soubor vtipných 
(a výchovných) pohádek Metamorfórky, kde 
se mimo jiné dozvíte, jak podivnými, pouč-
nými, nechutnými, ba i  parádními způso-
by se může proměňovat naše tělo. Buďte 
u toho! 
 [ Nakladatelství Práh, s.r.o.

11.00
BUS12 – DEPO2015

Michaela Fišarová: Kanálníčci: Strašidla 
z podzemí; 
Galina Miklínová, Petr Stančík: H2O 
autogramiáda
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00
VP01 – DEPO2015

Představení 48 minutových pohádek 
s Turistickým deníkem 
 [ Mapcentrum

13.00
TERASA – DEPO2015

Kanálníčci: Strašidla z podzemí 
Strašidla z kanálu neboli kanálníčci žijí spolu 
s dalšími tvory a bytůstkami v podzemí. Co 
se stane, když se jednoho dne Smrďouch 
ztratí a zůstane uvězněný v dětském bato-
hu? Podaří se zachránit Sliza Blemcavého, 
kterého strhne proud podzemní řeky? A při-
letí Můra Vysávalka včas?
Besedy jsou obohaceny o dramatické čtení 
z knihy, které je nejen zpestřením a odlehče-
ním, ale také se při něm děti výborně baví. 
Při každé besedě je dostatek prostoru na 
dotazy. Účinkují spisovatelka Michaela Fiša-
rová a herec Miroslav Reil.
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

14.00
TERASA – DEPO2015

Rockové příběhy pro malé rebely 
Ptáte se, děti, co to je ten rock? V knížce Jir-
ky Štrauba poznáte třeba tarantuli, která se 
snaží hrát na kytaru, nebo krávy, které zpí-
vají sbory. Cesta za slávou je ale složitější, 
než se zdá...
 [ Nakladatelský dům GRADA

14.00
BUS12 – DEPO2015

Michaela Fišarová: Kanálníčci: Strašidla 

z podzemí – autogramiáda
 [ Svět knihy v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

14.00
VP01 – DEPO2015

Autogramiáda České pohádkové 
akademie a sběratelů Turistických 
vizitek pro děti i dospělé
 [ Mapcentrum

14.45
BUS – DEPO2015

Procházka výstavou Galiny Miklínové
Ilustrátorku Galinu Miklínovou uvede kurátor 
Radim Kopáč, aby s vámi prošli malou vý-
stavní ukázku z rozsáhlého díla výtvarnice.
Délka programu 15 minut.
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

15.00
FÓRUM SCI-FI & FANTASY – DEPO2015

Galina Miklínová 
Multižánrovou umělkyni, ilustrátorku, spiso-
vatelku, autorku animovaných filmů Galinu 
Miklínovou představí a pobeseduje s ní Ra-
dim Kopáč, kurátor připravované rozsáhlé 
výstavy v pražské Ville Pellé.
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

16.00
BUS12 – DEPO2015

Galina Miklínová – autogramiáda
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

18.00
TERASA – DEPO2015

O dracích a lidech 
Jak se stalo, že se z draků jako Týfón či Faf-
nir staly Bezzubky? Krátký výlet do historie 
draků v literatuře vám představí vývoj ohně 
chrlících bestií od starověku až po dnešek. 
Přes mytologii a Tolkiena až k fantasy novin-
ce O dracích a lidech.
 [ Golden Dog

sobota 26. 9.

taném vetřelci v lese Habřinec – koronaviru. 
Moudrá sůvička Stáňa si naštěstí ví rady. 
A  jezevec Chrujda s  její pomocí naučí své 
kamarády, co mají dělat, aby zůstali zdraví 
a byli i ohleduplní ke svému okolí.
 [ Nakladatelství Meander

15.00
ATELIÉR – DEPO2015

Písmenková polívka – premiérová 
ochutnávka 
Namísto talíře s  horkou polívkou vás čeká 
sklenička šampusu a křest unikátního titulu 
pro děti v 1. ročníku ZŠ, který spojuje říkan-

ky nejen o  české abecedě, současný mo-
derní design a didaktický potenciál. V rámci 
křtu je možné titul zakoupit s 20 % slevou.
 [ Nakladatelství Fraus, s.r.o.

15.00
FÓRUM SCI-FI & FANTASY 
DEPO2015

Neff s nudlí u nosu 
Nový román Ondřeje Neffa je dětská sci-
-fi detektivka Barbora a  Zlatý robot. Autor 
povypráví o tom, jak se stalo, že se rozho-
dl vrátit se do doby krátkých kalhot a nudle 
u nosu. Do nového románu zahrnul všech-

no, co má rád: rakety, jinoplanetníky, robo-
ty, hrdiny a padouchy. Prostě napsal knihu, 
kterou by četl, kdyby mu bylo deset. Po-
slechněte si, jak vznikla.
 [ XB1

15.00
BUS40 – DEPO2015

Olga Stehlíková: Kluci netančej  
a Kařut a Řabach – autogramiáda
 [ Nakladatelství Portál, Svět knihy v rámci 
kampaně Rosteme s knihou


