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KONGRESOVÉ 

CENTRUM 
PR AHA

SPOLEČENSKÝ SÁL

10:30 – 11:30 BUDOUCNOST 
SOUČASNOST JE QUEER

Ella Fever 
Sam Xabyssus 

Theo Addair

Jakým způsobem se v současné knižní produkcí promítají LGBT+ témata? Je to módní trend, nebo přirozený vývoj? 
A jak moc se za poslední desetiletí posunulo vnímání osob s nehetero orientací? Odpovědi budou hledat 
Theo Addair, Ella Fever a Sam Xabyssus – jejich knihy i životy jsou totiž queer témat plné.

12:00 – 13:00 KLUCI A SVĚT KNIH
Jan Urban 

Radek Starý 
Standa Vysloužil

Abyste v převážně ženském YA světě našli muže, potřebujete extra silné lokalizační kouzlo. Nebo už to neplatí? 
O svých zkušenostech budou se spisovatelem Martinem Bečanem diskutovat autoři fantasy sérií Radek Starý a Jan 
Urban i bookstagrammer Standa Vysloužil (@knihy_a_filmy). Co si myslí o české YA scéně? A jak psát uvěřitelné 
ženské postavy? P. S. Vstup možný i bez vousů.

13:30 – 14:45 V MLHÁCH SLOVANSKÉ 
MYTOLOGIE

Vladimíra Šebová 
Kateřina Ševčíková 

Alžběta Bílková 
Lucie Ortega

Thor a Loki nejsou jediné hvězdy panteonu – pojďte zabloudit do mlh a močálů slovanských mýtů! Čekají na vás 
bohyně Morana a Vesna, strigy, bludičky, rusalky, lešijové a spousta dalších běsů. O svých knihách s prvky slovanské 
mytologie budou mluvit Alžběta Bílková, Lucie Ortega, Vladimíra Šebová a Kateřina Ševčíková. 
Debatu moderuje spisovatelka Katka Šardická.

15:00 – 16:30 VERY SPECIAL GUEST 
LIN RINA

Lin Rina

Přijďte si poslechnout bestsellerovou autorku oblíbených Kronik prachu! Představí svoji fantasy novinku Limea, 
prozradí všechno o svém kreativním procesu, vyzná se z lásky ke kaligrafii a tím to rozhodně neskončí. Zpovídat ji 
bude Ola alias Nofreeusernames a dojde i na hru, během které bude Lin podle obálek hádat, o čem by mohly být 
knihy českých YA autorů.

16:30 – 17:30 COSPLAY CONTEST 
VYHLÁŠENÍ

Kde se může naživo potkat Kloboučník, Mrtvá nevěsta, Sirius Black a vlastně úplně kdokoli? Přece v naší soutěži 
o nejlepší cosplay! Pokud se chcete zúčastnit, vyfoťte se v instagraf koutku a přišpendlete svou fotku na nástěnku hned 
vedle něj. Porota vybere deset nejzajímavějších účastníků a v 16:30 je pozve na hlavní stage (společenský sál). Po 
krátkém představení jejích kostýmů dojde na vyhlášení vítěze, který získá voucher v hodnotě 3000 Kč na nákup na 
www.albatrosmedia.cz.

JIŽNÍ SÁL

11:00– 12:00

ZE ŠUPLÍKU NA PULTY 
KNIHKUPECTVÍ + 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE 
COOBOO HLEDÁ TALENT 

Nofreeusernames 
Tess M. Puffová 

Bětka Komrsková 
Katka Šardická

Vyhrát v soutěži, zaujmout přes Storki, využít crowdfunding nakladatelství Pointa, sám kontaktovat nakladatelství… 
možností, jak se stát spisovatelem, je spousta. Nofreeusernames, Tess M. Puffová, Betty Komrsková a Katka Šardická 
se ke své první knize dopracovaly každá jinak. Zjistěte, kudy vedla jejich cesta ke spisovatelské kariéře a co všechno 
vydání knihy obnáší!

12:15 – 13:15 HUMBOOKBATTLE – 
HAPPY 30, FRAGMENT 

redaktoři 
Fragmentu, členky 
HumbookTeamu 

a další

Fragment slaví třicet let a za tu dobu nasbíral spoustu zážitků. Nejlepší způsob, jak si je připomenout? Přece 
HumbookBattle! Holky z HumbookTeamu pozvou na podium redaktory i autory z Fragmentu a vydají se s nimi na jednu 
velkou nostalgickou jízdu. A jestli si ve znalostech populárních fragmentích young adult autorů a knih dostatečně věříte, 
můžete se soutěže zúčastnit i vy!

13:30 – 14:30 KLASIKA ŽIJE… 
ALE KDE? 

Michaela Sekalová 
Karolína Zoe 
Meixnerová

Číst nebo nečíst klasiku – to je otázka. Co to ale vlastně klasika je? Dá se za ni dnes už považovat třeba Harry Potter, 
nebo ho v povinné četbě pořád válcuje Babička? Debatovat budou bookstagrammerky Karolína Zoe Maixnerová (@
cojezoe_), která ve svých Reels oživuje klasické literární postavy, a Míša Sekalová, zapálená učitelka českého jazyka 
a literatury (@krotitelka_textu).

15:00 – 16:00 JAK OŽIVIT KNIŽNÍ 
POSTAVY

Terka Zajíčková 
Adelína 

Schneiderová

Cosplaye, fanarty, fancasty. Oblíbené knižní postavy se dají oživit i bez černé magie! Chcete zjistit, jak na edity fotek, 
základy cosplaye nebo profi make-up art? Tak si nechte poradit od těch nejpovolanějších. O své tipy a vychytávky 
se podělí talentovaná cosplayerka Terka Zajíčková (@tessacarter_cosplay) a Adelína Schneiderová (@adelina_cte), 
chameleonka českého bookstagramu. 

16:30 – 17:30 OPRAVDOVÉ ZLOČINY, 
OPRAVDOVÉ PODCASTY

Lucie Bechynková 
Barbora Krčmová

Záhadné, promyšlené, brutální, drzé… nejslavnější zločiny jsou jakékoli, jenom ne nudné. U nás se jim věnuje především 
oceňovaný podcast Opravdové zločiny, který založila dvojice moderátorek Lucie Bechynková a Barbora Krčmová. 
Povídat si s nimi budeme nejen o knize, která na jeho základě vychází, ale i o tom, jak s tvorbou podcastů vůbec začít.

SEVERNÍ SÁL - AUTOGRAMIÁDY

12:00 Theo Addair ,Ella Fever, Nofreeusernames a Sam Xabyssus

13:30 Martin Bečan, Bětka Komrsková, Radek Starý a Honza Urban

15:15 Bětka Bílková, Lucie Ortega, Katka Šardická, Vladimíra Šebová a Kateřina Ševčíková

17:00 Lin Rina - vstup pouze pro držitele VIP vstupenky

WORKSHOPY - TERASA 2A

Využij po celý den omalovánkový koutek, čeká na tebe Harry Potter, Skleněný trůn a košišta Pusheen. 
Zúčastnit se můžeš i workshopů pod taktovkou letošních ambasadorů HumbokFestu.

11:00– 12:00 OVLÁDEJ ŽIVLY JAKO 
GRIŠA

Fantasy série Griša od Leigh Bardugo okouzlila čtenáře po celém světě a v současnosti kraluje i Netflixu. Ovládat živly jako člen mocného 
řádu kouzelníků ale není jen tak, vyžaduje to speciální pohyby. Jak si pomocí magických gest podmanit sílu všech elementů? To vám ukážou 
ambasadorky letošního HumbookFestu Monika a Terka. 

13:30 – 14:30
JAK SE NESLOŽIT ZE 
SKLÁDÁNÍ ORIGAMI

Knižní záložku potřebuje každý z nás. Co si takhle nějakou vyrobit? Zúčastněte se workshopu s tématem origami záložek, který vás zasvětí 
do tajů skládání nzáložek z papíru. Uvidíte, že vytvořit si vlastní originální záložku není zas taková věda! Celým procesem vás krok 
za krokem provedou ambasadoři letošního HumbookFestu.


