Literárně-dramatický festival
pro děti i jejich rodiče

malé nádvoří (hlavní pódium) % 1. 6. 2012, pátek
Malá Nivnička z Nivnice

DĚTI, ČTeTE?
2012

9:00 %
Dětský folklorní soubor, který se vrací k našim moravským tradicím,
ukazuje, že i dnes si při nich můžeme velmi užít. Nivnička vám zazpí
vá i zatančí. Přidejte se! H Pro děti i dospělé

Listování / Pachatelé dobrých skutků D
Miloš Kratochvíl (Mladá fronta)
10:00 %

Michal Souček a Filip Fialka, pachatelé dobrých skutků, spolu zůsta
li jako nerozluční kamarádi! Ale je před nimi zkouška nejtěžší – láska
ke stejné spolužačce. Teď se teprve ukáže, jestli jsou Piskoř s Fildou
kamarády na život a na smrt! H Od 6 let

Listování / Komisař VrŤapka D
Miloš Kratochvíl (Mladá fronta)

11:00 %

V napínavém detektivním příběhu Komisař Vrťapka rozplétá nitky zlo
činu v samém srdci zoologické zahrady. LiStOVáNí plné nečekaných
zvratů a podivných okolností, pobaví malé i velké diváky. H Od 6 let

Natálčin andulák D
Ivona Březinová (Meander)

sál b. němcové % 1. 6. 2012, pátek

ambit % 1. 6. 2012, pátek

Otevření knihkupectví Fantazie
I. Březinové – zazpívá Nivnička z Nivnice D

Zítra v Zoo D
Daniela Krolupperová

9:00 %

Lichožrouti a Pidilidi D
Pavel Šrut / Galina Miklínová

(Paseka)
Lichožrouti, kniha desetiletí pro děti a mládež, nikdy nepřestane ba
vit děti svým ojedinělým vtipem. Přijďte se na svoje kamarády Licho
žrouty podívat! H Od 6 let
10:00 % Historie Evropy, obrazové putování D
Renata Fučíková (Práh)

Dva bloky obrazového putování starou Evropou pro děti i jejich ro
diče. Děti se díky úžasným, ale historicky přesným příběhům, dozví,
jak to kdysi vypadalo s Evropou.

Jabloňová Panna

(ZŠ Petřiny Sever)
12:00 %
Výpravná pohádka pro děti H Od 4 let

12:00 %

Malá Natálka by chtěla mít svůj mobilní telefon, aby byla jako ma
minka. Ta si přece mobilem pořád s někým něco strašně zajímavého
povídá a na Natálku nemá čas. Čtení populární autorky o tom, jaké
to je, když jste v pěti letech osamělí ve světě plném hluku. H Od 4 let

ProjížĎka krajinou fantazie
na koníkovi příběhů
31. 5. a 1. 6. 2012
ve Strahovském klášteře
Pod záštitou paní Livie Klausové, manželky prezidenta ČR, a za pod
pory Magistrátu HMP a Městské části Praha 6 pořádá nakladatelství
MEANDER ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a za
podpory Královské kanonie premonstrátů na Strahově.
Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1
VÝSTAVA Děti čtěte! PŮVAB LISTŮ
Výstava, tentokrát věnovaná autorské knize zahájí festival Děti, čtě
te! Otevřené půvaby listů papíru zde budou představeny v autor
ských knihách umělců i studentů uměleckých škol a v dílech ze sbí
rek PNP. K vidění budou rovněž leporela, ilustrace i nové dětské
knihy. Připravilo nakladatelství Meander ve spolupráci s PNP
Výstava v Malé výstavní síni PNP potrvá do 10. 6. 2012
Prodejní výstava nakladatelů v sále B. Němcové v knihkupectví
FANTAZIE potrvá po celý festivalový den.
31. 5. 2012 % čtvrtek % 18:00
Vernisáž výstavy autorské knihy a slavnostní zahájení festivalu (hra
je harmcorejazzband)

Poetický workshop Radka Malého D
Literární Akademie (Meander)

13:00 %

Poetický slovníček dětem ukazuje, že básně nemusí být ani trochu
nudné. Během workshopu si mohou malí (ale i velcí) složit básnič
ky, naučit se poznávat sonet, kaligram nebo eufonii a ještě se poba
vit hádankami a říkankami. H 7–14 let

Kabaret za všechny prachy D
Gymnázium Jana Keplera (Meander)

14:00 %

Co se skrývá za dveřmi zákulisí jednoho nevalného amerikánského
podniku? Ensemble McSmažák vám ve své jedinečné show odhalí
šokující pozadí!… svého celoživotního působení a dá nahlédnout do
těch nejtajnějších míst!… vlastního účetnictví. H Pro studenty a dospělé

15:00 % O Mourince a Lojzíkovi D Výtvarný
worshop Mariany Dvořákové, ilustrátorky

(Brio)
Písničkářka Radůza se velmi objevně vydala do světa pohádek.
Sama je napsala a doplnila písničkami. Vznikl tak minimuzikál
O Mourince a Lojzíkovi, aneb pohádkové čtení se zpěvy. H Od 4 let

Milion Melounů D
Daniela Fischerová (Meander)
16:00 %

Daniela Fischerová čte pro děti ze své úspěšné knížky plné legračních
básniček, slovních hříček a dvojsmyslů. Bude si s dětmi i zpívat a ne
básnicky povídat o básnických útvarech plných vtipu. H Od 3 let

1. 6. 2012 % pátek % 9.00 – 21.00 PROGRAM

předsálí BN % 1. 6. 2012, pátek
Následuj Bílého králíka D
Interaktivní příběh O výtvarný workshop

11:00–17:00 po celý den %

(Edition Lidu)
Interaktivní příběh na motivy Alenky v říši divů, který se svou formou
pohybuje na pomezí výtvarného konceptu, experimentální videohry
a knihy, a my se tak sami dostáváme do role Alenky. Ve výtvarném
workshopu si děti mohou vytvořit postavy z příběhu. H 4 – 12 let

Komínek a Budíček D Pavel Hrnčíř

17:00 %
Komínek s Budíčkem sice obývají jednu domácnost, ale musí se nej
dříve důkladně skamarádit, aby zažili neuvěřitelná dobrodružství
doma i v kraji. Literární workshop Pavla Hrnčíře H Od 9 let

Flétničkovi D Bratrych

(Váha)
18:00 %
Vydavatelstvi a divadlo VÁHA představuje dětem každého věku pří
běhy rodiny Flétničkových, ve které je náramně veselo, protože si
rádi zpívají a hrají. H Od 6 let
19:00 %

Koncert a poezie Jiřího Dědečka

9:00 %

(Mladá fronta)
Dvojčata Lenka s Pavlem mají maminku, která pracuje v zoologické
zahradě. Díky tomu poznají obě děti zblízka i péči o zraněná tygří
mláďata, mohou si podrbat slona, ale i potulit tuleně. Po čtení autor
ky následuje výtvarná dílna Petry Cífkové během celého dopoledne
před Malou výstavní síní. H 6 – 12 let

Výtvarná dílna Petry Cífkové navazující
na autorské čtení na téma Zítra v zoo (Mladá fronta)
10:00 %

11:00 % LIterární a výtvarný workshop
Popocatepetl Veroniky Palečkové ke knihám
Libuše Palečkové

O rybáři a zlaté rybce D
Katarina Fiala (Na Houpačkách)

13:00 %

(VOŠH)
13:00 %
Inscenované vyprávění pohádek od Boženy Němcové k Ester Staré
v režii Marty Hrachovinové potěší děti i jejch rodiče. H Od 4 let – 99 let!

Inscenované vyprávění pohádek

Rybka dá skromnému rybáři za svoji svobodu flétnu, kterou může po
užít ke splnění tří přání. A hubatá rybářka pozná, že štěstí nezávisí na
bohatství a moci. Dramaticky zpracované básně pro děti. H Od 4 let

Toník a Jeskyně snů D
Magdalena Platzová / Jarmila Marešová

13:00 %
Jiří Stránský, Daniela Fischerová, Jiří Dědeček, Ivan Binar a Sylva Da
níčková budou v průběhu odpoledne číst nejen pro děti, ale i pro
dospělé. H Pro děti i dospělé

13:30 %

(Meander)
Tahle zajímavá a chytrá knížka je o tom, co fascinuje každé dítě.
O velikém tajemství. O záhadě skryté hluboko uprostřed labyrintu,
v němž každý zabloudí… Co se dá zažít v noční Versailleské zahra
dě? Z knihy přečte Karolína Vranková a malovat můžete s ilustrátor
kou Jamilou Marešovou H Od 4 let

Autoři PEN klubu čtou dětem i dospělým

Clarice Beanová D Mně 13

O chamtivém králi D Jiří Stránský

(MaŤa)
16:00 %
Maťa představuje novou edici pro náctileté. Clarice Beanová má
problémy s pravopisem, se schopností udržet pozornost při nud
ném výkladu jejich třídní učitelky, která je navíc hodně protivná.
Noří do knižních dobrodružství tajné agentky Ruby Redfortové, kte
rá je stejně stará jako ona. A když ve škole objeví podivné záhady, je
Clarice díky této četbě vlastně jediná, kdo je schopná přijít jim na
kloub. H 10–14 let

Tučňácká pohádka D Zuzana Špůrová

17:00 %

(Meander)
14:00 %
Oblíbený autor čte dětem. Z již klasických Povídaček pro moje slun
ce, které psal ve vězení pro své děti a i z nové knihy O chamtivém
králi, která vypráví o nenasytnosti a touze mít stále víc. H Od 6 let
15:00 %
Zuzana Špůrová čte z teprve připravované knížky o tom, že když si
někdo něco moc přeje, tak se to může splnit. Jako malému Medar
dovi, ke kterému přišel tučňák, kterého si přál H Od 4 let

Viola Fischerová D
Jak zvířátka uzdravila smutný dům
O kočce MŇauce a pejsce Bibině
16:00 %

Výtvarný workshop ilustrátorek Barbory Šlapetové a Moniky Novotné
H Od 4 let

Filmy Šárky Zikové

17:00 %
(Meander)
Pražské mosty, Kdo si hraje nezlobí, Zakletý lev, Příhody kocourka
Damiána – krátké animované filmy z dílny Šárky Zikové, autorky ve
černíčků a loutkových filmů, které byly oceněny českými i zahraniční
mi cenami.

O Čertíčkovi D
ALexandra Vokurková

(Meander)
Autorské čtení talentované autorky, která vede děti nenásilně k tole
ranci k odlišnostem. Moderní pohádka o malém čertíčkovi, který se
narodí vzorné mamince Anděle a vzbudí tak velký rozruch na sídlišti
Andělíkov, kde se svými kamarády zažívá neuvěřitelné věci. H Od 4 let

Malí kouzelníci

(Hobbycentrum Praha 4)
Naši malí kouzelníci vám předvedou spoustu zajímavých kouzel, ze
kterých vám bude přecházet zrak. H Od 4 let
www.meander.cz/detictete ^ facebook Nakladatelství Meander
Devatero pohádek pro vás připravilo devatero nakladatelů

Všude je střed světa D Vratislav Brabenec
hudební doprovod Joe Karafiát (Meander)
18:00 %

Známý básník a muzikant, člen legendární kapely The Plastic People
of the Universe vypráví dětem své příběhy. Není nutné zrovna jezdit
o Vánocích na Velikonoční ostrov, abychom prožili něco úžasného.
Stačí se jen dobře dívat kolem sebe... Na kytaru doprovází Joe Kara
fiát. H Od 4 let

Koncert Jiřího Šlupky Svěráka

20:00 %
Blues a nejen blues a nejen pro děti.

Program festivalu připravilo nakladatelství Meander ve spolupráci s odd. prezentace sbírky PNP
v Praze. Při workshopech se dětem věnují studenti Gymnázia Jana Keplera, a studenti VOŠ Václava
Hollara. • Grafická úprava a realizace letáčkuBedřich Vémola, vytiskla tiskárna Ekon. • Občerstvení
Erhartova cukrárna.

Rezervace pro školy (maximálně 25 dětí z jedné školy):
Zuzana Špůrová, spurova@pamatnik-np.cz, tel. 273 132 553
vstupné na festival děti 30 Kč, dospělí 50 Kč, rodinné vstupné 100 Kč

