
STRAHOVSKÝ 
KLÁŠTER 

Strahovské nádvoří 1 
118 38 Praha 1

Pod záštitou 
pana Václava Novotného, 

radního pro kulturu 
hlavního města Prahy, 

a za podpory Městské části 
Praha 6 pořádá 

nakladatelství MEANDER 
ve spolupráci s Památníkem 

národního písemnictví. 

Projížďka krajinou fantazie 
             na koníkovi příběhů 

 SÁL BOŽENY NĚMCOVÉ
9.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU 
 Úvodní slovo Ivana Pecháčková, 
nakladatelství Meander.
KONCERT: JIŘÍ DĚDEČEK
10.00 O MALÉ TLUSTÉ VÍLE / JIŘÍ DĚDEČEK
 Podivuhodný svět hraček ožívá v dětském pokojíčku, 
aby prožíval hry a hříčky s češtinou nebo s logikou. 
Autorské čtení Jiřího Dědečka z úspěšné knihy 
Pohádky o Malé tlusté víle. 
10.20 MRKEV HO VCUCLA POD ZEM / PETR STANČÍK
 Znáte knížku, která má hned tři různé konce? 
A za každou kapitolou hádanku, tematicky navazující 
na děj? Petr Stančík čte dětem z knížky plné napětí, 
překvapení a básniček. 

Děti, čtete? 
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ FESTIVAL 
PRO DĚTI I JEJICH RODIČE

1. 6. 2013



10.40 KONÍK PŘÍBĚHU  
DIVADLO NA CUCKY
 Koník příběhu má ve světě fantazie jeden 
opravdu velký úkol – představit dětem knihy 
pohádek. I když si už děti čtou samy pod 
peřinou a nebo každý večer umluví maminku 
k přečtení nějakého příběhu, Koník je může 
vzít i spolu s jejich kamarády na dalekou pouť 
do nekonečného světa představ, kde je možno 
a dovoleno všechno, a to právě teď!
11.20 SOUTĚŽ O NOVOU KNIHU
 Nadějné rukopisy soutěží o přízeň čtenářů – 
děti poslouchají čtení pěti autorů a pak hlasují, 
která kniha se jim nejvíc líbila a kterou chtějí 
vydat. Vítěznou knihu nakladatelství Meander 
také brzy vydá!
12.30 O KNIHÁCH A TAK / KABARET GJK
 Příběh o tak trochu ztracených lidech; 
ztracených ve fantasii vlastního příběhu. 

Neživé ožívá, světy se prostupují a hrdinové 
v nich hledají ten svůj. Čteme, nebo jsme čteni?
13.20 PLECHOVÁ MÍNA / PAVEL HRNČÍŘ
 Z moderní pohádky o tom, co všechno se 
dětem může dít v jiných koutech světa, čte 
autor, Pavel Hrnčíř. 
13.50 Filmová soutěž KNIHA 
PRO MNE, TEBE, MÁMU I TÁTU
 Přehlídka krátkých filmů na téma „děti a kniha“. 
Po skončení přehlídky dětská porota z řad 
zúčastněných škol vybere vítěze.
Promítání oscarového filmu The Fantastic 
Flying Books (2011). Studio poskytlo také 
knihu a interaktivní iPad program, aby se děti 
mohly seznámit s tímto druhem moderní knihy.
14.15 ODPOLEDNE PRO MÉ JÁ / DIVADELNÍ 
FEÉRIE GYMNÁZIA MATYÁŠE LERCHA, BRNO
14.30 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZNÝCH FILMŮ 
A KNIH DĚTSKOU POROTOU

14.45 ZÁVĚR FESTIVALU  
MALUČKÁ NIVNIČKA Z NIVNICE
 Dětský folklorní soubor Nivnička je již tradičním 
účastníkem festivalu. Tentokrát přijede Malučká 
nivnička plná těch nejmladších zpěváčků. 
Moderují Tomáš Uher a Dominika Šindelková. 
 PŘEDSÁLÍ BN
10.00 – 11.00 
HÁDANKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA 
(PRO NEJMENŠÍ) / MARCELA KONÁRKOVÁ 
12.30 – 14.00 VÝTVARNÝ WORKSHOP ZOO  
MARCELA KONÁRKOVÁ

MALÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ
Celodenní výstava knih 
KNIHKUPECTVÍ KONÍKA PŘÍBĚHŮ
11.00 ČTENÁŘSKÝ WORKSHOP 
PRO NEJMENŠÍ / ADÉLA ELBEL
 Princ a princ, čtení pro menší a nejmenší z pohádky, 
ve které si princ nevybere nejkrásnější z princezen, 
ale i tak se příběh dočká pohádkového happyendu... 
Následuje povídání s dětmi o pohádkách, 
lásce a všem, co je napadne.

WWW.MEANDER.CZ 
     NAKLADATELSTVÍ MEANDER
Program festivalu připravilo nakladatelství Meander ve spolupráci s oddělením prezentace sbírky PNP v Praze. Při workshopech 
se dětem věnují studenti Gymnázia Jana Keplera. Grafická úprava a realizace letáčku LowEnergy6. Občerstvení Erhartova cukrárna. 
Vstupné dobrovolné. Rezervace pro školy Lucie Michlová, michlova.meander@email.cz, tel. 604 149 624.


