Děti, čtete?
30.5–
1.6 2019

čtvrtek 30.5
Ústřední
knihovna MKP

pátek 31.5
Ústřední
knihovna MKP

Festival je přehlídkou toho nejlepšího, co
se v tuzemské dětské literatuře za poslední
rok odehrálo. Na festivalovém programu se
podílejí autoři z nakladatelství z celé republiky, jejichž společným cílem je již desetiletí
produkce kvalitní dětské literatury: Meander,
Baobab, Albatros, Host, Paseka, Portál,
z mladších pak Abramis, Pikola, Pop-Pap,
Běžíliška, Cesta domů, Cattacan aj.

14:00 zahájení+vernisáž
kde:dětské oddělení
-------

9:00–11:00 dílna věk:6+
kde:dílna
-------

Festival Děti, čtete? je největším literárním
festivalem pro děti u nás. Jde tu o velké téma
– rozmáhající se nečtení dětí. Festival se
zrodil před deseti lety ve snaze zprostředkovat dospělým a dětem společný zážitek čtení
jako jedinečného dobrodružství. A také proto,
aby připomínal, že u nás stejně jako před sto
lety stále vznikají kvalitní a inspirativní dětské
knížky, které stojí za to být čteny. Festival je
výjimečný i tím, že zahrnuje velké množství
žánrů, které se různými způsoby dotýkají knihy a ukazují dětem krásnou literaturu v celé
její komplexnosti, jako základ, z něhož až
pak vycházejí další druhy umění. Nápaditou
a zábavnou formou podporuje u dětí chuť číst
a v součinnosti s rodiči i učiteli snahu udržet
literaturu v jejich životě navždy.

Slavnostní zahájení festivalu za přítomnosti
zakladatelky festivalu Ivany Pecháčkové.
Proběhne také vernisáž výstavy ilustrací
a knih z katalogu Nejlepší knihy dětem
2018/2019 s následným programem pro
děti. Výstava je koncipována jako putovní
po dalších místech v České republice.
16:00–16:45 dílna věk:7+
kde:dětské oddělení
-------

PAPÍROVÝ PEPÍNO
Daniel Michalík, Meander
Pepíno, malý skřítek z papírnictví, má zvláštní
nadání – díky svým skládačkám dokáže
pomoci lidem i zvířatům tak, jak by to nikdo
nečekal! Co kapitola to jedno papírové
origami. Přijďte si je i vy s panem ilustrátorem
poskládat.

Pořádá nakladatelství Meander a Knižní stezka k dětem, z.s., ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Praze, Werichovou vilou na Kampě a zónou pro umění 8smička v Humpolci.

*
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ÁĎA SPADLA DO KANÁLU
ANEB PUTOVÁNÍ DÁVNOU PRAHOU
Sylva Francová, Albatros
Víte, jak to bylo s Golemem a kde je zahrada
mrtvých? Nebo co dokážou vykouzlit alchymisté? Holčička Áďa se ocitla v Praze dob
dávno minulých a se svými novými kamarády
se vydává na cestu za dobrodružstvím.
9:00–9:45 kvíz+dílna věk:12+
kde:dětské oddělení
-------

PO STOPÁCH BAROKA V ČECHÁCH
(1648–1748)
Martin Bedřich, Portál
Jak vypadala města a vesnice barokních
Čech? Jak probíhaly dobové slavnosti, co
se jedlo a jak se lidé oblékali? Nejen tyto,
ale i další zajímavosti představí pan autor.
V zábavném kvízu seznámí mladé čtenáře
s principy barokního umění a kultury.
9:00–9:45 beseda+čtení věk:8+
kde:klubovna
-------

ŘEZ KOČKOU
Robin Král, Běžíliška
Řez kočkou, skafandrem, masožravou
rostlinou, sopkou i trubkou – všechno máme!
A rádi se s vámi o pohled do útrob podělíme.
Hádankou uvedené ilustrace věcí, zvířat i budov s mnoha vedlejšími obrazovými mikropříběhy a s rozkládacími stránkami odhalujícími
to, co bývá obyčejně skryto uvnitř.
10:00–10:45 beseda věk:8+
kde:dětské oddělení
-------

RYCHLÉ ŠÍPY A JEJICH ÚŽASNÁ
NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Tomáš Prokůpek a kolektiv, Akropolis
Editor Tomáš Prokůpek zodpoví palčivé
otázky ohledně problematiky mládežnických
spolků a jiných organizací. Kdo všechno se
skrývá pod maskou Široka? Dokáže Jeremiáška zachránit Řehoře Samsu? Uspěje
Bratrstvo kočičí pracky v soutěži swingových
orchestrů?
NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM

10:00–10:45 beseda+čtení věk:9+
kde:klubovna
-------

PRAŠINA
Vojtěch Matocha, Paseka
Vojtěch Matocha vás zavede do Prašiny, toho
tajuplného místa, temného ostrova uprostřed
zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí,
tramvaje nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez
signálu. A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka
se svými kamarády Tondou a En po dávném
tajemství, které by mohlo změnit svět…
11:00–11:45 beseda+čtení věk:10+
kde:dětské oddělení
-------

H2O A TAJNÁ VODNÍ MISE
Petr Stančík, Abramis
H2O Znáte chemickou značku vody? Ovšem,
kdo by ji neznal! Ale H2O je také název mise
kamarádů Huga, Huberta a Ofélie, kteří zásluhou přístroje zvaného zmenšovátko podnikají
dobrodružné výpravy vodovodním potrubím
na palubě ponorky Abramis.
11:00–11:45 beseda+čtení věk:13+
kde:klubovna
-------

WWW.BEZ-BOT.CZ
Ivona Březinová, Cattacan
Jaké to je, když se patnáctiletému klukovi
ve vteřině převrátí svět vzhůru nohama? Benjamin by se obraznému přirovnání z této otázky spíš trpce vysmál – místo nohou mu zbyly
fantomové bolesti po amputaci. Od počáteční
rezignace a záchvatů vzteku se propracovává
k přijetí reality. Jaký život ho čeká?
12:00–12:45 soutěž
kde:klubovna
-------

Vyhlášení soutěže o nejlepší
rukopis
Výsledky soutěže rukopisů a čtení ze soutěžních knih. Děti samotné rozhodují, které knížky nakladatelství Meander vydá v roce 2019.
Takto již Meander vydal například senzační
Velký úklid loňské vítězky Markéty Pilátové.
Hlasovat můžete na stránkách festivalu.

WWW.DETICTETE.CZ

pátek 31.5
Werichova
vila na Kampě
10:00–10:05 zahájení
kde:podkroví
-------

Festival zahájí nakladatelka Ivana Pecháčková a Jana Chalupová, vedoucí projektu
Čtenář na jevišti (Svět knihy).
10:10–10:55 beseda+dílna věk:6+
kde:podkroví
-------

KAROLÍNKA A JEJÍ ZOO
Denisa Ryšková, Portál
Karolínce a její mamince by adresu trvalého
pobytu bezesporu všichni záviděli! Stejně
jako autorce Denise Ryškové, která s mírnou
stylizací zúročuje své profesní zkušenosti
a malým čtenářům nabízí lákavý pohled
do zákulisí zoologické zahrady.
11:00–11:45 beseda+čtení věk:6+
kde:podkroví
-------

O TAJEMSTVÍ
Martina Špinková, Cesta domů
Tajemství patří k našemu životu; jak tajemství hezká, která je dobré si uchovávat, tak
těžká, která je dobré sdílet. Co je a co není
tajemství? Jak s ním můžeme zacházet, jak
ctít cizí tajemství a kde má tajemství své
místo, nám poví autorka Martina Špinková.
11:00–14:00 divadlo věk:6+
kde:zahrada
-------

ČTENÁŘ NA JEVIŠTI
Představení oblíbených knih zdramatizovaných a nastudovaných žáky základních škol
napříč republikou, které motivuje ke čtení
nejen děti v hledišti, ale i ty na prknech co
znamenají svět.
12:00–12:45 beseda věk:8+
kde:podkroví
-------

MALOVANÉ DĚJINY EVROPY
Vít Haškovec & Ondřej Müller, Albatros
Proč se zhroutila Římská říše? Kdy se pes
stal nejlepším přítelem člověka? Jak se
z Evropy stala technická velmoc? Vydejte
se na vzrušující cestu a poznejte důležité
okamžiky dějin evropského kontinentu, které
utvářely dnešní svět. Beseda s autory vás
přesvědčí, že historie může být velká zábava!

13:00–13:45 dílna+čtení věk:6+
kde:podkroví
-------

PAN BARTOŠ, LISTONOŠ
Bartosz Choryan & Lukáš Csicsely,
POP-PAP
Proč a jak vzdát hold v současnosti tak
opomíjené pošťácké profesi? To se můžeme
přesvědčit na příkladu pana Bartoše, nejlepšího listonoše široko daleko a jeho „běžného“
pracovní dne.
14:00–14:45 beseda+čtení věk:10+
kde:podkroví
-------

PŘEDVEČER SVATÉHO MIKULÁŠE
Lukáš Csicsely, Meander
Každý rok se v předvečer sv. Mikuláše prohání městem tlupy maskovaných čertů a ze
všech koutů jsou slyšet petardy, štěkot a křik.
A malý Petr i vy budete u toho. Pozor, přestrojení čerti nejsou zdaleka tak nevinní…

15:00–15:45 beseda+čtení věk:12+
kde:podkroví
-------

pátek 31.5
Vratislavova
ulice,
Vyšehrad
14:00–14:45 dílna věk:6+
kde:kavárna Čekárna
-------

BRATŘI V POLI
Jana Šrámková & Markéta Prachatická,
Běžíliška
Příběh o přátelství sysla a hraboše, které
nenaruší ani skutečnost, že zimním spánkem
spí pouze jeden z nich. Jejich svět vyplněný
šrafovanými perokresbami, které jednou
znázorňují vesmír a jindy syslí srst, nám
představí autorky.
15:00–15:45 dílna věk:4+
kde:kavárna Čekárna
-------

PŘÍRUČKA MLADÉHO HLEDAČE
Eva Prchalová & Eva Koťátková, Paseka
Napínavý román pro mladší náctileté by se
dal s trochou nadsázky nazvat zbeletrizovaným kurzem psychoanalýzy pro nepolíbené
začátečníky.

PRÁZDNINY S OSKAREM
Eva Maceková, Baobab
Víte, co je nejlepší na chození do školy? No
přece prázdniny! Kvůli tomu, abys něco zažil
a něčemu se přiučil, nemusíš lítat na druhý
konec světa ani chodit do školy, ale jak si
v dílně ukážeme, stačí si vyjít do lesa, do
parku nebo do zahrady.

16:00–16:45 divadlo věk:3+
kde:zahrada
-------

16:00–16:45 dílna věk:9+
kde:knihkupectví Meander
-------

KOCOUR V BOTÁCH
Buchty a loutky
Žili byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví... Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední
peníze a nejmladší, hm, na toho zbyl jen
kocour. Cha chá, jen obyčejný kocour? Ale
pozor, on tak docela obyčejný není, on totiž
mluví! A dokáže taky ledacos vymyslet a zařídit, třeba princeznu nebo… Nevěříte? Tak se
přijďte podívat!

DANIEL V JÁMĚ LVOVÉ
Štěpánka Jislová, Meander
Jak se navrhují kreslené postavy pomocí
geometrických tvarů? Kreslíř knížky je nejen
režisérem i kameramanem, ale obstarává
přece i výběr herců! Na workshopu se Štěpánkou se dozvíte, jak navrhují postavy animátoři z Pixaru, že správné tvary jsou půlkou
úspěchu a společně nakreslíte postavu, která
váš příběh řekne na vás.

16:00–16:45 divadlo věk:3+
kde:kavárna Čekárna
-------

JAK LESÍČKOVI ULETĚLY VČELKY
DO BAVORSKÉHO LESA
Divadlo Dětí
Lesíček je malinký květinkový mužíček z
Českého lesa. Jak by v něm bylo pěkně,
kdyby zde nezačal škodit sobecký Praskokaps! Ale Lesík, ten se nedá. Pohádka
o šetrnému uchopení nakládání s odpady,
aby nám zbylo dost na výrobu nových
krásných knih.
17:00–
17:45 křest+čtení+dílna věk:5+
kde:knihkupectví Meander
-------

JEZEVEC CHRUJDA
OSTROUHÁ KŘEN
Petr Stančík & Lucie Dvořáková,
Meander
Křest již šestého pokračování oblíbených
příběhů jezevce Chrujdy nás znovu přivádí
do lesa Habřince. Chrujda se svými kamarádkami lasičkou Aničkou a sůvičkou Stáňou
opět bojují proti další Smradolfově zákeřnosti, tentokrát proti křenu, který se vymkne
kontrole… S pomocí nejnovějšího Stánina
vynálezu naštěstí dobro zvítězí a roztahovačný křen skončí jako pochutina.
14:00–18:00 dílna+čtení věk:8+
kde:Husův sbor
-------

EDICE MANAMANA
Iva Pecháčková, Meander
Autorka a nakladatelka představí novou
edici převyprávěných biblických příběhů
manamana a předvede, jak se s knížkami dá
pracovat. Originální výuková série se zaměřuje na toleranci, humanismus a porozumění
základům evropské vzdělanosti a pomocí
různých zadání pomáhá dětem v propojení
si biblického příběhu s tématy a otázkami
dnešního světa.

sobota 1.6
Spolek občanů
a přátel
Malé Strany
a Hradčan
14:00–14:45 beseda+čtení věk:5+
-------

VĚCI NAŠEHO ŽIVOTA
Adriana Skálová, Cesta domů
Věci nás provázejí celý život, ale které jsou ty
důležité? Nejvěrnější? Prchavé? Trvanlivější
nežli my? Kniha nabízí nahlížet na tajemství
našeho neobyčejného života a všímat si toho,
co vidíme tak často, až to nevidíme.

15:00–15:45 beseda+čtení věk:10+
-------

MÍSTA KONÁNÍ
FESTIVALU
-------

Ústřední knihovna MKP

Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Werichova vila, Kampa

U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1

8smička, zóna pro umění
Kamarytova 97, Humpolec

Spolek občanů a přátel
Malé Strany a Hradčan

sobota 1.6
8smička,
Humpolec

Husův sbor

14:00–17:00
sprejerská dílna věk:5+
-------

PÁR HŘEBÍČKŮ A NIC VÍC
Meander
Stejně jako francouzská spisovatelka Sophie
Curtil i děti svou představivostí stvoří vlastní
pestrobarevný svět. K hřebíčkům přibudou
různorodé předměty, knihu nahradí zase
chodník. O úklid se postará letní deštík.

ŠEDÍK A BUBI
Ester Stará & Milan Starý, Pikola
Čtení i pro nečtenáře, výtvarno i pro nevýtvarníky – komiksy, bubliny a zábavné ilustrace,
výroba čepic v létě.
NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM

KONTAKT PRO MÉDIA
------Marek Vörös, tel. 123 456 789
email marek@meander.cz

KDO ZABIL SNÍŽKA?
Petra Soukupová, Host
Jednoho dne najde Martina svého psího
parťáka Snížka mrtvého. Hned ji napadne, že
nezemřel náhodou. Opravdu Snížka někdo
zabil? Martina se spolu s kamarády pustí do
vyšetřování Snížkovy smrti a jejich dobrodružné pátrání přinese nečekaná odhalení.

14:00–17:00
rodinná dílna+čtení věk:4+
-------
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WWW.DETICTETE.CZ

Malostranské náměstí 5/28, Praha 1

Knihkupectví MEANDER

Vratislavova 7, Praha 2-Vyšehrad

kavárna Čekárna

Vratislavova 8, Praha 2-Vyšehrad

Vratislavova 8, Praha 2-Vyšehrad

REZERVACE
------knihovna: jitka.rehakova@mlp.cz
Werichova vila: 251 511 669
8smička: 565 650 906, info@8smicka.cz
ostatní rezervace: marek@meander.cz

VSTUP NA AKCE
VOLNÝ!
------WWW.DETICTETE.CZ
FACEBOOK.COM/DETICTETE
INSTAGRAM.COM/DETICTETE

