
 
 
Městská knihovna v Praze - festival CONiáš 2008 

 
 
Pátek 26. 9. (knihovna Smíchov) 
 
15:00 – 16:00 
Martin D. Antonín – Strasti (a slasti?) profesionálního spisovatele 
Beseda se známým autorem, který se postavil na vlastní „spisovatelské“ nohy a zkouší se 
uživit jako spisovatel profesionál. Dočkáme se pokračování Křivého ostří nebo jej tato 
zkušenost zničí a od dalšího psaní odradí? Nechme se překvapit! 
 
16:00 – 17:00 
Vlado Ríša – Jiří W. Procházka Seriál JFK  
John Francis Kovář, český hrdina potulující se mnoha dimenzemi a chránící lidstvo před 
všemožnými zločinci, zvláště před největším zloduchem X-Hawkem. Zakladatelé série jsou  
Jiří W. Procházka a Miroslav Žamboch, svými příběhy se zúčastnili např. O. Neff,  
J.W.Procházka, M. Žamboch, Jan Hlávka a další; a samozřejmě také besedující Vlado Ríša. 
 
17:00 – 18:00 
Františka Vrbenská – Strach a děs Vendů 
Čeho se Slované báli? Pantheon božstev a pozoruhodných bytostí, z nichž mnozí emigrovali 
do říše soudobé fantasy.  Ovšem nejen duchové, bozi a démoni mohou člověku nahnat 
hrůzu. Lišíme se od našich předků ve zdrojích našich obav a nočních můr? Jistě ano: ale v 
čem  přesně? Nakolik se lidé za posledního půldruhého tisíciletí změnili? 
 
18:00 – 19:00 
Jan Kantůrek a Michael Bronec – O překládání Amberu.  
Jan Kantůrek není jenom překladatelem Zeměplochy, ale i mnoha dalších knih. V současné 
době je to olbřímí úkol nového překladu Amberu. Řád a chaos překladatelské dřiny. 
 
19:00 - ??? 
Chystáme jedno příjemné překvapení… 
 

 
 
Sobota 27. 9. (Ústřední knihovna) 
 
Malý sál 
 
12:00 – 13:00 
Míla Linc – O knihovně a oblíbených knížkách 
Kam jinam za knihami, než do knihovny? Profilovanou pobočkou na SF se pomalinku stává 
knihovna na Smíchově, ale i v těch ostatních naleznete velké množství vašich miláčků i 
„vlakových brakovek“ Nekupujte za drahý peníz to, co si přečtete jenom jednou, knihovna je 
tu právě pro vás. 
O tom, co nabízíme, co nenabízíme, co děláme a co neděláme a o všem, co s knihovnou 
souvisí třeba jenom málo, bude povídat Míla Linc. 
 
13:00 – 14:00 
Tomáš Hibi Matějíček – Temné stránky komiksu 
 



14:00 – 15:00 
Leonard Medek – Z černé čítanky strýčka Leonarda 
 
15:00 – 16:00 
Leonid Křížek – Kdopak by se vojny bál 
Fenomén strachu zná každý. Něco jiného je ovšem strach jít do sklepa, něco jiného strach z 
nekonečnosti vesmíru a zcela odlišný je strach z násilné smrti. Jak se s ním vyrovnávali 
vojáci v bitvách a zákopech, o tom si povíme v této přednášce. 
 
16:00 – 17:00 
Vladimír Šlechta – Krvavé pohraničí (místo, kam by se měl městský člověk bát vstoupit) 
 
17:00 – 18:00 
Koncert kapely Peregrin – Středověké, bretaňské a jiné písně 
Poutníci po zemi, kde vládne Musica, múza múz všech hudebníků… 
„Touláme se tu i onde, od dálav Occidentu až k exotice Orientu, přes syrovost Severu do 
náruče rytmického Jihu, naše vládkyně nezná hranic. Inspiraci nám do uch šeptají truvéři i 
trobadoři z šerého středověku, loutnoví mistři kultivované renesance, ale i rytmičtí mágové 
současnosti s tušenou harmonií budoucnosti - hudba překoná i čas. Hrajeme písně i melodie 
z chrámů i chlévů, městská tržiště a ryčné hospody nás poslouchají stejně jak zámecké 
slavnosti a bankety. Musica nedělá rozdílů mezi lidmi, bohatí či chudí, všem se stejně líbí!“ 
 
18:00 – 19:00 
Martin Šust - Na stopě zahraničním spisovatelům 
Být editorem je práce, která vyžaduje bystré oko sledující to, co 
spisovatelé za svými stoly právě tvoří i co už mají napsané. V tom 
nepřeberném moři skvělých literárních prací pak už stačí jen zalovit a 
doufat, že čtenářům budou lovecké trofeje po chuti. Někdy sáhnete po 
osvědčené jistotě, ale často vás to svádí k menšímu dobrodružství... 
 
19:00 – 20:00 
Hlavní program – vítězové soutěží, ukázky bojového umění a adieu 
Taekwondo je moderní korejské bojové umění založené generálem Choe Honghi  
v minulém století. V ČR se cvičí od konce osmdesátých let. Vysokou technickou  
úroveň českého taekwondo má na svědomí především korejský mistr Hwang Hojong, 
dlouhodobě žijící v Praze. Ukázku uvidíte v podání studentů a trenérů školy  
Ge-baek Hosin sool, která je největší školou v ČR.  
 
Klubovna 
 
12:00 – 12:50 
Vojta Čepelák – Noční můry západního světa- moderovaná diskuse  
Čeho se dnes nejvíce obává občan Západu? Přelidnění? Terorismu? Imigrace? 
Klimatických změn? Ztráty nadřazenosti? A jak se tyto strachy měnily v průběhu 
věků... 
 
13:00 – 13:50 
Zombie 
Ezechiel a Paesant (CZ Sanctuary) 
Fenomén Zombie Walku na území Prahy 
S téměř půlročním odstupem ji  víme, jak to vypadá když  neklidní mrtví 
vstanou z hrobu a kráčejí městem před zraky vyděšených smrtelníků. A vy? 
Tvůrci myšlenky realizace této netradiční flashmobové akce na území 
matičky Prahy pohovoří o jejích kořenech, zkušenostech s organizací a 



poprvé prozradí termín příštího pochodu.  
 
14:00 - 14:50 
Sebastian Chum a Killjoy – Splatterpunk 
Některé žánry chtějí obrátit vaše útroby naruby. Kromě smyslů ale chtějí podráždit i váš vkus, 
zaryté kulturní vzorce a společenská pravidla. My se vás pokusíme připravit na vlhce 
chrupavčitou horskou dráhu splatterpunku. Chce vám ukázat vztah lidskosti a tělesnosti. 
Obrousit vás a donutit k hledání jádra věcí. Naučí vás ignorovat povrchní varovné signály a 
jít dál, až do hloubky bytostně živočišných pocitů a syrově upřímných představ. Všichni jsme 
exkrementy, svět jsou viscera a smrt je anus... neboli jsme sračky ve střevech světa a smrt je 
prdel.  
 
15:00 – 15:50 
Petra Neomillnerová - Upíři 
 
16:00 – 16:50 
Jana Šouflová 
 
17:00 – 17:50 
Ivana Kuglerová – O strachu z pohledu psychologa 
Strach - dobrý sluha, ale špatný pán.  
"K odvaze nutí mne strach," řekl Publius Ovidius Naso. Jenže co je to 
vlastně strach? Biologická reakce našeho organismu na ohrožení? A bojí se 
zvířata stejně, jako lidé? Nebo v sobě lidský strach nese něco navíc? Není 
to jen instinkt předků, který v moderní společnosti selhává? A čeho se 
vlastně máme bát? 
 
Studovna v úseku dětí a mládeže  
 
10:00 – 17:00 
Magic The Gathering– Kdo si hraje nezlobí 
Magic je nejstarší karetní a sběratelskou hrou na světě a v České republice ji hraje už 
bezmála 20.000 hráčů. Přijďte si během CONiáše zahrát, poznat nové kamarády i získat 
kontakty na kluby Magic v Městské knihovně v Praze. Zábava, napětí, hra – to je Magic. 
 
Galerie pro mládež 
 
10:00 – 17:00 
Výtvarná dílna 
 


