
Henning Wagenbreth Galerie u radnice



ÚTERÝ 1/10
18.00: 12 překladatelů
Putovní výstava portrétů dvanácti překladatelů-bardů, neviditelných 
lidí kolem knih, které mají v české čtenářské obci nezanedbatelné 
místo. Zahájení výstavy bude spojeno s besedou s L. Nagyem, 
překladatelem z angličtiny a vysokoškolským učitelem v oblasti 
překladatelství. Městská knihovna Tábor, Jiráskova 1775
 

ČTVRTEK 3/10
08.00 — 17.00 Nesuď knihu podle obalu 
2. ročník projektu Živá knihovna. Setkání s deseti živými knihami. 
Městská knihovna Tábor, Jiráskova 1775 
 
9.00 — 10.00 & 10.00 — 11.00 Marek Toman: Golem 
Čtení a promítání pro školy. (Argo)
Gotický sál Husitského muzea, Žižkovo náměstí 1
 
18.00 & 20.00 Putování ve větvích / Tobiáš Lolness 
Taneční představení Studia Alta za účasti autora knižní předlohy 
Timothée de Fombella. Diváci vstoupí spolu s tanečníky a herci do 
imaginárního světa košatého stromu a stanou se na okamžik malými 
lidmi, pro něž je tento strom celým světem. Divadlo Oskara Nedbala 
Tábor, Divadelní 218. Vstupné 120 Kč, kapacita omezená na 80 diváků
 
18.30 — 22.00 Diaspora — Izrael — zázraky 
Zahájení 2. ročníku Mezinárodního festivalu malých nakladatelů 
Tabook. Setkání s rabínem Karolem Sidonem a ředitelem Židovského 
muzea v Praze Leo Pavlátem nad jejich novými knihami. (Akropolis, 
GplusG) Beseda s překladatelkou Magdalenou Křížovou o současné 
izraelské literatuře. Židovské speciality od táborského sdružení 
Hadasa. Restaurace U Zeleného stromu, Arbeiterova 53
 

65. pole | A2 | Akropolis | AMU | Argo | ArtMap | Baobab
Bylo nebylo | Dauphin | DharmaGaia | Dybbuk | Edition Lidu
Fra | GplusG | Host | Hrana | H_aluze | Labyrint | Lipnik
Lounští Lounským | Ludmila Vrkočová | Malvern | Mančaft
Marie M. Šechtlová | Meander | Napoli | Novela bohemica
Oikoymenh | Paseka | Pavel Mervart | PLAV | Protimluv
Revolver Revue | Rubato | Runa | Sanch | Sdružení Analogonu
Triáda | Verzone | Volvox Globator | UMPRUM
Artforum | éditions MeMo | Nakladatelství KK Bagala | Wytwornia
Uuterky |  KudlaWerkstatt |  Augen:falter   

T a b o o k :  N a k L a D a T E L É T a b o o k :  P R o G R a M



T a b o o k :  P R o G R a M

PÁTEK 4/10
9.00 — 10.00 Magický Mourek 
Artista, iluzionista, mág, silák k pohledání, eskamotér! 
Divadlo a dílna výtvarnice Evy Volfové.
Městská knihovna Tábor, Jiráskova 1775

9.00 — 10.00 Cirkusárium
Jana Hubková Vanýsková ve své one woman show Před stanem 
V rámci uvedení knihy Kašpárka v rohlíku: Prostřelená kniha (Argo)
 
10.00 — 11.00 Francouzský romanopisec Timothée de Fombelle 
na Gymnáziu Pierra de Coubertina. (Baobab)
 
10.00 — 11.00 Sedm pohádek o víle Dušince a kouzlu 
obyčejných věcí (65.pole) Festivalový stan, náměstí TGM
 
10.30 — 11.30 Renáta Fučíková: Zápas o trůny
Promítání a vyprávění o drsných dobách, kdy se rodil český stát.
Gotický sál Husitského muzea, Žižkovo náměstí 1
 
11.00 — 12.00 Povídání o himálajských zemích 
a jejich pohádkách s Miroslavem Poštou. (Verzone)
Městská knihovna Tábor, Jiráskova 1775
 
11.00 — 12.00 Lodní workshop doktora Racka pod vedením 
Lukáše Urbánka. (Labyrint) Festivalový stan, náměstí TGM
 
12.00 — 13.30 Diskuse: Jak založit malé nakladatelství
Prvotní představy, praktické kroky (registrace, vyjednávání 
autorských práv, zajištění překladu, grafického zpracování... 
(A2, Rubato, Fra) AUX Café, Svatošova 307
 
14.00 — 15.00 Kreslíme do Domu za mlhou
Výtvarná dílna Milana Starého. (65.pole)
Festivalový stan, náměstí TGM
 

14.00 — 15.00 Vystoupení Jana Smutného, autora bildungsrománu 
Hmotný bod. (Rubato) Respekt kavárna, náměstí TGM
 
14.30 — 16.00 Komiksová dílna na vlčí téma 
s Anetou Bendákovou a Lukášem Malákem. (Mančaft) 
Galerie UMA-UMA, Budějovická 1258/16
 
15.00 — 16.00 Lodní workshop doktora Racka 
s Lukášem Urbánkem. (Labyrint) Festivalový stan, náměstí TGM
 
15.00 — 17.00 Autorská kniha dnes 
Pleštilová — Lange — Wagenbreth — Mémo. 
Malý sál Střelnice, Žižkova 249
 
15.00 — 16.00 Setkání s nakladatelstvím Akropolis. 
Respekt kavárna, náměstí TGM
 

Augen:falter Galerie Baobab



16.00 — 18.00 Udělej si svou knížku pomocí jednoduché vazby. 
(Napoli) Galerie UMA-UMA, Budějovická 1258/16
 
16.00 — 17.00 S překladateli Věrou Koubovou a Petrem Janušem 
nad českými překlady knih Petera Handkeho. (Rubato)
Kavárna Konstanz, Pražská 220
 
16.00 — 17.00 Renáta Fučíková: Pojďte a poslyšte dávné příběhy. 
Promítání a debata o ilustračním zpracování národních pověstí. 
Gotický sál Husitského muzea, Žižkovo náměstí 1
 
16.00 — 17.00 Skleněný překladatel: Bretaň — v zemi větru, 
soli a vřesu, mezi ještěrem a smrtí. Nahlédnutí do dílny mladých 
překladatelů. Respekt kavárna, náměstí TGM
 
16.30 — 17.30 Povídání o himálajských zemích a jejich pohádkách 
s Miroslavem Poštou. (Verzone) Festivalový stan, náměstí TGM
 
17:00 — 18.30 Literarnyklub.sk představuje významné 
slovenské autory. AUX Café, Svatošova 307 

17.00 — 18.00 Autogramiáda, čtení, vyprávění s Timothée de 
Fombellem (Tobiáš Lolness, Vango) a Blexbolexem (Album lidí, 
Roční období, Romance). (Baobab) Respekt kavárna, náměstí TGM
 
17.00 — 18.00 Novela Bohemica představuje... Lenku Procházkovou 
a Jaroslava Balvína. Kavárna Klid, Žižkovo náměstí 14
 
18.00 — 19.30 Zahájení výstavy 
Heninng Wagenbreth, B. K. S. a Smíšené zboží
Zahájení výstav a multimediální čtení k Wagenbrethově nejnovější 
knize. Pokračování v Husitském muzeu s B. K. S., Galerie u Radnice, 
Martínka Húsky 54/1, následně Husitské muzeum, Žižkovo náměstí 1 
a Vodárenská věž, Žižkova
 

Wytvornia — Tuwim MP7

18.00 —19.00 O aktuální situaci na maďarské literární scéně 
s prozaikem Ottou Kissem a literární teoretičkou Andreou 
Lovasz. Kavárna Konstanz, Pražská 220

18.00 — 19.00 Petr Hruška uvede knižní výbor z poezie Něžný nůž 
od Jenowey Jakubowské-Fijalkovské a svou sbírku Darmata. 
(Host) Galerie Baobab, Žižkova 250/2
 
19.00 — 20.00 Šamanská pohádka pro duši. Koncert a autorské 
čtení Vladimíra Václavka. (Verzone) Dobrá čajovna, Tomkova 1240/2
 
19.30 — 20.30 František Dryje, Josef Janda a Václav 
Švankmajer. Večer něžně drastické poezie autorů z okruhu 
časopisu Analogon. MP7, Žižkovo náměstí 7
 
19.30 — 22.00 ŠKM banda (post-rock/jazz instrumental, 
Slovinsko). Najoua (kalimbas duo, Slovinsko). Oberkoperfrei 
(noise violence duo, Tábor). Dílna Pražská 157
 
20.30 — 22.00 Tornádo Lou Koncert legendy 
nejen bratislavské scény Zahrada Střelnice, Žižkova 249

T a b o o k :  P R o G R a M



SOBOTA 5/10 
10.00 — 12.30 Překladatelské dílny. Práce na překladu vybraného 
textu, stylistické odlišnosti češtiny a cizího jazyka (angličtina, 
španělština, francouzština, němčina, severské jazyky), překladatelské 
oříšky a záludnosti cizojazyčných textů. Setkání s renomovanými 
překladateli, možnost sdílení a konzultace s předními českými 
překladateli. Městská knihovna Tábor, Jiráskova 1175 
Přihlášky na tabook.festival@gmail.com. 
 
10.00 — 11.00 Magický Mourek Artista, iluzionista, mág, silák 
k pohledání, eskamotér... Divadlo a dílna výtvarnice Evy Volfové.
Kavárna Klid, Žižkovo náměstí 14

10.00 —11.00 Pohádka o smutné továrně Už dávno ze stovek 
průmyslových objektů mohla být kulturní centra, divadla, galerie 
nebo zajímavé byty. Jenže... Čtení s Ivou Pecháčkovou. (Meander) 
Galerie UMA-UMA, Budějovická 1258/16

10.00 — 11.00 Kouzelný polštář aneb A vyskočila kočička 
z polštářku. Dílna pod vedením autorky knížky Kateřiny Sechovcové. 
Festivalový stan, náměstí TGM 
 
10.30 — 12.30 Diskuse na téma: Jak se orientovat v záplavě knih, 
co existuje v Čechách, co bychom si mohli přát a jak je to v zahraničí. 
O zkušenosti se podělí Soazig le Bail, dlouhodobá redaktorka 
a lektorka Národní francouzské knihovny. 
Malý sál restaurace Střelnice, Žižkova 249
 
11.00 — 17.00 Wildpapers — knihvazačská dílna s mistry 
z UMPRUM. V malém rychlokurzu si vyrobíte a odnesete domů 
leporelo. Poplatek za materiál 100 Kč, MP7, Žižkovo náměstí 7

11.00 — 12.00 Příšera ze Zipova. Výtvarná dílna inspirovaná 
novým číslem časopisu Hrana. Festivalový stan, náměstí TGM

11.30 — 12.30 Autogramiáda Hany Lundiakové — Černý Klarus. 
Festivalový stan — stánek Novela Bohemica, náměstí TGM
 
13.00 — 14.30 Procházka po výstavách
Sraz na náměstí TGM před hlavním stanem.
 
13.30 — 14.30 Setkání s polským nakladatelstvím Wytwornia 
komentovaná prohlídka výstavy. MP7, Žižkovo náměstí 7
 
13.00 — 14.00 Udělej si svou knížku pomocí jednoduché vazby. 
(Napoli) Festivalový stan, náměstí TGM
 
13.00 — 14.00 Skleněný překladatel: Bretaň — v zemi větru, 
soli a vřesu, mezi ještěrem a smrtí. Nahlédnutí do dílny mladých 
překladatelů. Respekt kavárna, náměstí TGM
 
13.00 — 17.00 Lino punk dílna Tomáše Klepocha Dílna, Pražská 157
 
13.30 — 15.00 Jak propagovat českou literaturu v zahraničí. 
Setkání s překladateli české literatury do angličtiny, francouzštiny, 
španělštiny. Jak se vybírají autoři, jak se shánějí peníze, kde se 
berou nakladatelé ochotní riskovat a vložit kapitál do současné české 
literatury, jak se spolupracuje s žijícími autory na překladu, jaká 
jsou největší úskalí při překladu do češtiny... Anežka Charvátová 
a hosté: Elena Buixaderas, Benoît Meunier, Justin Quinn. 
Malý sál Střelnice, Žižkova 249
 
14.00 — 15.00 Redaktoři Arga představí vlajkovou loď nakladatelství 
Edici AAA (anglo-amerických autorů), která čítá 117 svazků 
a uvádí špičkovou současnou prózu od anglicky píšících autorů 
a autorek, tedy z USA, Velké Británie, Kanady a Austrálie. 
Respekt kavárna, náměstí TGM
 
14.30 — 15.30 Další svazek edice Zmizelé Čechy — Tábor představí 
její autoři Zdeněk Vybíral (Husitské muzeum) a Eva Hubičková 
(archiv Šechtl a Voseček). (Paseka) Respekt kavárna, náměstí TGM

T a b o o k :  P R o G R a M



15.00 — 18.30 Překladatelé o překládání — štafetový rozhovor 
několika osobností, jejichž jména znáte z tiráží českých překladů 
slavných knih z různých koutů světa. Václav Jamek, Miroslav Jindra, 
Jiří Pelán, Blanka Stárková, Kateřina Vinšová, Jan Zelenka.
Vinotéka U Černého kocoura a zeleného stromu, Tržní náměstí 2534
 
15.00 — 17.00 Autorské čtení nové generace slovenských autorů 
Zuska Kepplová, Michaela Rosová, Michal Hlatký, Zuzana 
Šmatláková a Tomáš Varga. O situaci malých nakladatelství 
na Slovensku promluví Peter Michalík. (Literarnyklub.sk) 
AUX café, Svatošova 307

15.00 — 16.30 12 malých hororů. První nahlédnutí pod víko 
s rakvičkářskou dílnou a divadlem Černá paní Terezy Říčanové. 
(Baobab) Náměstí TGM — exteriér
 
16.00 — 17.30 Osvětimská knihovnice. Autorské čtení a beseda, 
Antonio G. Iturbe, Dita Krausová, Štěpán Zajac. (Akropolis)
Galerie Baobab, Žižkova 250
 
16.30 — 18.00 Aleš Čermák: o autorských knihách — SdCh: 
Peklo všedního dne, Varlén a komiksy na hraně existence. (A2)
AUX Café, Svatošova 307
 
17.00 — 18.00 Velká autogramiáda. 
Autoři a nakladatelé na stáncích! Festivalový stan, náměstí TGM
 
17.00 — 18.00 Setkání nad romskou literaturou s Karolínou 
Ryvolovou a jejími hosty. (Triáda) Cheiron T, Děkanská 302/3
 
 18.00 — 19.00 Knižní Mojareč. Jan Čumlivski, Henning Wagenbreth, 
Augenfalter, Václav Havlíček, Lucie Lučanská, Jakub Plachý, Pure, 
Luboš Drtina a další. Následuje představení pro dospělé Králíčkovy 
sebevraždy (Jiří Šimek, Sára Arnsteinová — DAMU). 
Ttrafo, Dobrovského
 

Benjamin Courtault Trafačka

Jeong Hwa Min Trafačka

T a b o o k :  P R o G R a M



18.00 — 00.00 Večer Revolver Revue
Setkání s autory vybraných knih z Edice Revolver Revue. 
Mezi exponáty kunstWerku vystoupí básník Richard Pietraß 
a jeho překladatelka Věra Koubová, spisovatel Lubomír Martínek 
a členové tvůrčí formace kunstWerk. Dílna, Pražská 157

20.00 — 21.30 Tři ženy z FRA. Veronika Bendová, Jana Šrámková, 
Ivana Myšková. Autorské čtení tří výrazných českých prozaiček.
Kavárna Klid, Žižkovo náměstí 14

21.00 — 00.00 Večer s Revolver Revue vrcholí. 
Koncert Banana split a jeho moralisté Pivnice U Lva, Vodní

21:30 — 02:00 Tabook DJ’s. Spříznění dýdžejové hrají na 
festivalové afterparty. Orion Music Club, nám. F. Křižíka 496/10 

Tipy na neděli po Tabooku:

Škola Malého stromu Divadlo Oskara Nedbala, 6. října, 18.00
Malý strom je chlapec, kterého vychovává babička s dědečkem z kmene 
Čerokíů. Učí jej moudrosti předků, řemeslu, umění přežít a vyjít 
čestně se světem i sám se sebou. Pro děti od 6 let. Benefiční představení 
na podporu malých dětí s postižením pořádá sdružení I MY.

Procházka na Klokoty 
Vydejte se z Tržního náměstí na Sady, malými cestičkami sejdete až 
do údolí k Tismenickému potoku. Za malou lávkou vystoupejte starou 
alejí, která Vás dovede až k poutnímu kostelu na Klokotech. 

Výlet na Harachovku 
Ze starého města vyjděte Kotnovskou branou, projděte si vilovou čtvrť 
až k bechyňskému mostu (Švehlův most). Hned za mostem po levé 
straně sejděte po schůdkách dolů k řece a dejte se po proudu Lužnice. 
Circa po dvou kilometrech se dostanete k mostu, přejděte a po dvou 
stech metrech proti proudu Vás přivítá výletní hostinec Harachovka. 
Zpátky se dostanete buď lesní cestou, která stoupá až na Klokoty nebo 
po  silnici proti proudu řeky. 

HOSTé
Timothée de Fombelle
se narodil roku 1973. Francouzský spisovatel a dramatik, od mládí 
psal a sám režíroval své divadelní hry, zpočátku v rodinném kruhu, 
později v divadelní skupině, kterou založil. V roce 2001 mu ve 
známém pařížském divadle Théâtre du Marais poprvé uvedli hru 
Maják, V letech 2006 a 2007 vyšel v nakladatelství Gallimard první 
a druhý díl jeho románu pro dospívající děti Tobiáš Lolness (česky 
2007 a 2008 v nakladatelství Baobab), jehož příběh v sobě autor nosil 
už od dvanácti let. Kniha byla velmi dobře přijata čtenáři i kritikou, 
získala řadu francouzských i mezinárodních ocenění, mj. i prestižní 
Andersenovu cenu IBBY v roce 2007 a anglickou cenu Marsh Award, 
byla přeložena do 28 jazyků. Posledním dílem je román ve dvou 
knihách — Vango (Prix Livre en tête – roman ado 2011), který právě 
vychází v češtině. 

Soazig le Bail 
začala pracovat v různých vydavatelstvích jako korektorka knih. 
Později vedla ediční řadu Castor Poche. Svůj profesionální život 
rozdělila mezi život v nakladatelství a organizování nejrůznějších 
literárních událostí. Od roku 2001 řídí ediční řadu románů pro 
dospívající v nakladatelství Thierry Magnier. Už mnoho let svým 
výjimečným edičním výběrem potvrzuje svou teorii, že knihy pro 
dospívající mohou být právoplatnou literaturou. Úzce spolupracuje 
na několika čtenářských projektech Národní francouzské knihovny. 

Augen:falter 
je spolek osmi německých umělkyň, které se věnují tvorbě knih 
a grafiky. Společně vytvořily například album Die Andere Welt 
(Jiný svět) – 8 linorytových plakátů ve formátu 100 x 70 cm, album 
Klimbim de luxe (grafiky pro děti), album Gedankentourist (Myšlenkový 
turista) atd. Augenfalter znamená okáč. www.augenfalter.de
Katja Zwirnmann, Julia Penndorf, Petra Schuppenhauer
Inka Grebner, Gerlinde Meyer, Nadine Respondek-Tscherisch
Urte von Maltzahn-Lietz, Franziska Neubert

T a b o o k :  H o S T É



Wytwórnia
je polské dětské nakladatelství, které vzniklo před osmi lety. Jeho 
posláním je návrat k tradici kvalitní dětské knihy. Mezi umělci 
spolupracujícími s Wytwórniou jsou například Katarzyna Bogucka, 
Monika Hanulak, Marta Ignierska nebo Anna Niemierko. 

Magda Kłos-Podsiadło 
žije ve Varšavě. Studovala politické vědy. V roce 2005 založila 
Wytwórniu, nakladatelství, kterým se rozhodla pozvednout kvalitu 
trhu s dětskými knihami. Věří, že skrze dobré knihy mohou děti 
udělat první krůčky k umění a že děti jsou skvělými a náročnými 
konzumenty. Od doby svého založení byla Wytwórnia vyznamenána 
mnoha oceněními včetně Bologna Award v roce 2008 a 2012. 

Grażka Lange
vystudovala Akademii užitého umění ve Varšavě, ateliér kniha 
a ilustrace J. Stanného. Na Akademii učí společně s M. Buszewiczem 
knižní úpravu. Věnuje se grafické úpravě a ilustraci. Upravila na 
80 knih, 11 jich ilustrovala. Je držitelkou mnoha ocenění, mimo 
jiné několikanásobnou vítězkou soutěže Nejkrásnější polská kniha, 
několikrát byla oceněná asociací IBBY i na Knižním veletrhu v Lipsku.

Henning Wagenbreth
se narodil roku 1962 v Eberswaldu v Braniborsku. V letech 1982–1987 
studoval ve východním Berlíně na Kunsthochschule Berlin-Weissensee 
(Vysoké škole umění) a od roku 1994 učí grafiku a ilustraci na 
Universität der Künste (Univerzitě umění) v Berlíně. Společně s Anke 
Feuchtenberger, Holgerem Fickelschererem a Detlefem Beckem založili 
krátce před pádem Berlínské zdi uměleckou skupinu PGH Glühende 
Zukunft (PGH – Produktionsgenossenschaft des Handwerks – 
Řemeslné výrobní družstvo Žhnoucí budoucnost, podle Gärtnerische 
Produktionsgenossenschaft Blühende Zukunft – Zahradnické 
výrobní družstvo Kvetoucí budoucnost). Roku 1999 zvítězil v soutěži 
Nejkrásnější německá kniha v Lipsku s knihou Mond und Morgenstern 
(Měsíc a Jitřenka). Žije a pracuje v Berlíně.
http://www.wagenbreth.de/

Éditions MeMo
Nakladatelství MeMo bylo založeno roku 1983 a od té doby vydává 
autorské knihy pro děti a mládež. Pro MeMo je charakteristická 
snaha o dokonalost, péče o grafickou úpravu a v neposlední řadě 
i autonomní formáty knih, které jsou šité na míru autorovi i textu. 

Yara Nacimiento
se narodila v roce 1982 v Belemu v Brazílii. Vystudovala filozofii 
na univerzitě v Montpellier. V MeMo spolupracuje se svou matkou 
a zakladatelkou nakladatelství jako redaktorka a literární agentka. 
Věří ve výtvarnou jednoduchost, přímočarost, krásu a opravdovost 
příběhů, které se obracejí na všechny: nezáleží přitom na věku ani 
na zkušenostech. Knihy mají být krásné a rafinované a nakladatel jim 
má věnovat absolutní péči a doprovázet jejich vznik od první skici 
po cestu do knihkupectví.

Otto Kiss
se narodil v maďarské Battonyi v roce 1963. Básník, prozaik, píše 
pro dospělé i děti. Je spoluautorem desítek sborníků, tuctu učebnic 
a výukových materiálů pro základní a vysoké školy. Jeho básně pro 
děti se staly základem mnoha uměleckých zpracování: audioknihy, 
loutková představení, animované a televizní filmy. Sbírka Mário, 
hvězdosběrač byla přeložena do několika jazyků. Jeho poslední román 
pro dospělé vyšel pod názvem A másik ország (Ta druhá země; 2011). 

Andrea Lovacz 
se narodila v rumunském Székelyhídu v roce 1969, od roku 2009 
žije v maďarské Gyule. Vystudovala filozofii na Univerzitě Babes-
-Bolyai v Cluji, doktorát z literární vědy získala v roce 2005 na 
univerzitě v Szegedu. Několik let působila jako učitelka, přednášela 
na univerzitách. Od roku 2001 pravidelně publikuje kritiky a studie, 
působí jako výzkumnice dětské literatury. 
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Richard Pietraß 
se narodil roku 1946 východopruským uprchlíkům v saském 
Lichtensteinu. Vystudoval klinickou psychologii na Humboldtově 
univerzitě v Berlíně, pracoval jako lektor a vydavatel edice 
Poesiealbum. Od roku 1979, kdy byl z politických důvodů propuštěn ze 
zaměstnání, žije jako spisovatel a překladatel na volné noze v Berlíně. 
Za literaturu obdržel několik cen. K jeho základním sbírkám patří 
Nouzový východ (1980), Muzeum svobody (1982), Hrací míč (1987), 
Stínové hospodářství (2002), Svobodná chůze (2006). Česky vyšly jeho 
básně ve Světové literatuře (4/1980 a 5/1989) a v Revolver Revue 
(Tanec smrti, 52/2003 a Poslední podoba, 56/2004). Jako soukromý tisk 
vydal v roce 2010 Luboš Drtina dvojjazyčně a s vlastními ilustracemi 
cyklus Tanec smrti / Totentanz. Sbírku Z lemu snu (Traumsaum) vydala 
v dvojjazyčné knižní podobě opět Revolver Revue (2012).

Antonio G. Iturbe
se narodil v roce 1967 v Zaragoze. Španělský novinář a spisovatel 
žije a působí v Barceloně. Víc než dvacet let se věnuje kulturní 
publicistice, v současnosti je šéfredaktorem literárního časopisu 
propagujícího kvalitní literaturu Qué Leer (Co číst). Jako redaktor 
se věnoval i filmovému umění, a to v časopise Fantastic Magazine. 
Vydal několik knih. Za zmínku stojí například román plný černého 
i jízlivého humoru Rectos torcidos (Pokřivené přímky; 2005). Úspěch 
měl i román Días de sal (Solné dny; 2008), hořký příběh o smyslu 
lidské existence, ztrátách v lidském životě, ale i o naději a přátelství. 
Pro děti napsal sérii detektivních příběhů, v nichž zápletky objasňuje 
inspektor Cito, oblíbený mezi dětskými čtenáři. Knihy z této série 
byly přeloženy do pěti jazyků.
Naposledy upoutal Antonio G. Iturbe pozornost románem La 
Bibliotecaria de Auschwitz (Osvětimská knihovnice; 2012), vycházejícím 
ze skutečných událostí, v němž vystupují existující lidé. Je oslavou 
knih, četby a lidského vědění, které nás činí lidmi i v těch nejhorších 
a nelidských podmínkách, jaké byly v koncentračním táboře 
v Osvětimi. 

VÝSTAVy
Henning Wagenbreth 
Velká výstava představí práce nejvýraznějšího německého ilustrátora 
pendlujícího mezi Berlínem a New Yorkem. S kořeny v německém 
expresionismu a v lidových tiscích důvtipně kombinuje ruční práci 
s využíváním počítače a různé tiskové technologie. Od autorských 
knih přes knižní ilustrace, plakáty až po novinové stripy. 
Galerie U Radnice, Martínka Húsky 54/1

B. K. S. Infiltrace 
Podaří-li se nezasvěcenému návštěvníku objevit stopy infiltrace tajné 
organizace do expozic muzea husitství, bude to pro něj jistě důkazem 
jeho erudice a citlivosti. Husitské muzeum, Žižkovo náměstí 1

Smíšené zboží * Reader’s Digest 
Estrádní výběr současné české autorské knihy sestává z pětice 
různorodých tvůrců. V pěti patrech staré vodárenské věže představí 
své knihy Anna Pleštilová, Darja B. Čančíková, Chrudoš Valoušek, 
Jan Čumlivski a Luboš Drtina. Vodárenská věž, Žižkova

kunstWerk Der / Ausflug 
Výstava Der Ausflug představuje průřez tvorbou formace kunstWerk 
z celého období její tvůrčí činnosti. Dílna, Pražská 157

Augen:Falter 
Okáč je spolek osmi německých umělkyň (Franziska Neubert, Julia 
Penndorf, Katja Zwirnmann, Petra Schuppenhauer, Inka Grebner, 
Urte von Maltzahn-Lietz, Gerlinde Meyer, Nadine Respondek-Tscherisch), 
které se věnují tvorbě knih a grafiky. Galerie Baobab, Žižkova 250/2

208~351 V Berlin — Praha, 351 km, 3 hodiny 28 minut
V Trafačce se představují absolventi ateliéru ilustrace z berlínské UDK 
a studenti z ateliéru ilustrace a grafiky z pražské Umprum, ale také 
malé jednotky a jejich knížky, sešitky, grafiky a jiné tiskové speciality. 
Ttrafačka, Dobrovského
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Tuwim — Wytwórnia
Pestrá kolekce ilustrací od současných polských ilustrátorů z knihy 
slavného polského klasika, kterou vydalo malé, ale světoznámé 
nakladatelství Wytwórnia. MP7, Žižkovo náměstí 7

LIDU Artbooks Wanted
Knihy, katalogy, knihy pro děti, pop-up knihy, komiksy či 
fotografické knihy vzešlé ze soutěže ART BOOKS WANTED 
International Award. Galerie 140, Koželužská 140

Věra Koubová: Portréty
Překladatelka Věra Koubová vystavuje fotografické portréty svých 
autorů. Kavárna Konstanz, Pražská 220

12 překladatelů
Putovní výstava portrétů dvanácti překladatelů-bardů, neviditelných 
lidí kolem knih, které mají v české čtenářské obci nezanedbatelné 
místo. Městská knihovna Tábor, Jiráskova 1775

12 malých hororů
V šeru, mezi starými svazky něco v koutě krčí se. (Baobab)
Antikvariát Bastion, Žižkova 2
 
Pohádka o smutné továrně 
Radovan Lipus, David Vávra, Veronika Podzimková 
Výstava koláží — ilustrací z nové knihy nakladatelství Meander. 
Galerie UMA-UMA, Budějovická 1258/16

Šechtl a Voseček Domy táborské
Krásné domy z Tábora a okolí objektivem Ignáce a Josefa J. Šechtla 
z let 1890 — 1935. Dům U Lípy, Filipovská 72 
 
Táborské obchody ve fotografiích archivu 
Šechtl a Voseček 1876 — 1965
Nad výlohami čněly markýzy, uprostřed ulice se houpaly Křižíkovy 
elektrické lampy. Ale vývoj šel dál… Malý sál Střelnice, Žižkova 249

AI+G Trafačka
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FRIDAy 4/10
9.00 a.m.–10.00 a.m. Magical Mog Artiste, illusionist, magician, 
conjurer, the strongest and handsomest of all... A theatre performance 
and workshop with Eva Volfová Tábor municipal library, Jiráskova 1775
 
10.00 a.m.–11.00 a.m. Timothée de Fombelle (Tobie Lolness, 
Vango) at the Pierre de Coubertin Grammar School
 
10.00 a.m.–11.00 a.m. Dushinka the ‘Thing’ Fairy An author reading 
– Seven Tales about Dushinka the Fairy and the Magic of Everyday 
Things. Nakladatelství 65. pole Festival marquee, T. G. M. Square)
 
10.30 a.m.–11.30 a.m. Renáta Fučíková: Battle of Thrones
Gothic Hall of the Museum of Hussite History, Žižkovo náměstí 1
 
11.00 a.m.–12.00 noon The Himalayan lands and their folk tales. 
Tales from the ‘roof of the world’ retold by Miroslav Pošta. (Verzone) 
Tábor municipal library, Jiráskova 1175, children’s section
 
11.00 a.m.–12.00 noon Dr Seagull’s Boat Workshop
Build your own kayak and win the main race of the season at Tabook!
Labyrint, Festival marquee, T. G. M. Square

12.00 a.m.–1.30 p.m. How to set up a small publishing company
A debate on the subject of how to establish, run and maintain a small 
publishing house. (A2 magazine) AUX Café, Svatošova 307
 
2.00 p.m.–3.00 p.m. Milan Starý: The House on the Other Side 
of the Mist – Let’s draw! Nakladatelství 65. pole Festival marquee, 
T. G. M. Square

2.00 p.m.–3.00 p.m. Jan Smutný: Point Mass 
Rubato. Café Respekt, T. G. M. Square 

2.30 p.m.–4.00 p.m. Mančaft – A cartoon workshop with 
a wolfish theme UMA-UMA Gallery, Budějovická 1258/16
3.00 p.m.–4.00 p.m. Dr Seagull’s Boat Workshop 
Build your own kayak and win the main race of the season at Tabook! 
Labyrint, Festival marquee, T. G. M. Square

3.00 p.m.– 5.00 p.m. Pictorial Books Today (Germany, Poland, 
France, Czech. Rep) Wagenbreth– Lange – Mémo – Pleštilová 
(simultaneously interpreted into English) Střelnice, Žižkova 249
 
4.00 p.m.–6.00 p.m. Let’s play at making books NAPOLI introduces 
its own original picture books for children as the starting point and 
inspiration for a session in which we create stories and produce 
simple folded picture books. UMA-UMA Gallery, Budějovická 1258/16
 
4.00 p.m.–5.00 p.m. A presentation of the Czech translations of Peter 
Handke books The Goalie's Anxiety at the Penalty Kick and The 
Great Fall. With translators Věra Koubová and Petr Januš.
Rubato publishers Café ‘Klid’, Žižkovo náměstí 14
 
4.00 p.m.–5.00 p.m. Renáta Fučíková: Come and Hear Tales of 
Times Gone By. A film and debate on the subject of illustrated national 
legends. Gothic Hall of the Museum of Hussite History, Žižkovo náměstí 1
 
4.00 p.m.–5.00 p.m. The Glass Translator: Brittany – Land of Wind, 
Salt and Heather, between the Lizard and Death. Café Respekt, T. G. M. 
Square

4.30 p.m.–5.30 p.m. The Himalayan lands and their folk tales
retold by Miroslav Pošta. (Verzone) Festival marquee, T. G. M. Square

5.00 p.m.–5.45 p.m. Timothée de Fombelle: Vango & Blexbolex: 
Seasons, Romance. Meet the author of the Toby Lolness books and 
hear a reading from his recent novel Vango. Meet Blexbolex and ask 
him for a small drawing (Baobab) Café Respekt, T. G. M. Square
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5.00 p.m.–6.30 p.m. The Literary Club presents: publishers & 
readers introduce notable Slovak writers Balla, Marek Vadas & Dušan 
Mitana & the poet, and performer Vlado Janček. AUX Café, Svatošova 307

6.00 p.m.–7.30 p.m. An Henning Wagenbreth, B. K. S. 
& Readers Digest Tabook exhibitions openings. Multimedia reading 
from Wagenbreth’s most recent book. Event continues with B. K. S. 
at the Museum of Hussite History, followed by a joined walk to the 
Water Tower for the official opening of the Original Czech Picture Book 
exhibition. Gallery at the Town Hall, Martínka Húsky 54/1 

6.00 p.m.–7.00 p.m. Hungarian gathering An encounter with 
Hungarian prose writer Ottó Kiss and literary critic Andrea Lovasz, 
a reading, and debate – led by a Hungarian scholar Jan Blažek – on the 
current situation in Hungarian literature. Café Konstanz, Pražská 220 

6.00 p.m.–7.00 p.m. Petr Hruška: Dhramas
Petr Hruška presents the poetry anthology The Tender Knife by 
Genowefa Jakubowsk-Fijalkovska. Baobab Gallery, Žižkova 250/2

7.00 p.m.–8.00 p.m. A Shamanic Tale for the Soul Concert and 
reading by Vladimír Václavek (Verzone) Dobrá čajovna, Tomkova 1240/2
 
7.30 p.m.–8.30 p.m. An Evening with Analogon An evening of 
tenderly drastic poetry by writers surrounding the Czech surrealist 
magazine Analogon. A special bonus, eight translations 
of one poem by Osip Mandelstam. MP7, Žižkovo náměstí 7
 
7.30 p.m.–10.30 p.m. ŠKM Banda, Najoua, Oberkoperfrei 
Two Slovenian music groups & one from Tabor in Dílna, Pražská 157

8.30 p.m.–10.00 p.m. Tornádo Lou Concert
Legendary performers on the Slovak independent music scene speak 
up again. Garden / Small Hall, Střelnice restaurant, Žižkova 249, Tábor

Smíšené zboží (Jan Čumlivski) Vodárna

Smíšené zboží (Luboš Drtina) Vodárna
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SATURDAy 5/10
 10.00 a.m.–11.00 a.m. Magical Mog An artiste, illusionist, 
magician, conjurer, the strongest and handsomest of all... A theatre 
performance and workshop with artist Eva Volfová Café ‘Klid’, 
Žižkovo náměstí 14

10.00 a.m.–11.00 a.m. The Sad Factory After 1989 several hundred 
industrial sites disappeared from the map of the Czech Repubic...
With Iva Pecháčková, Chief Editor of the Meander publishing house. 
(Meander) UMA-UMA Gallery, Budějovická 1258/16

10.00 a.m.–11.00 a.m. The Magic Pillow – or And the Cat Jumped 
Out of the Pillow... Workshop with Kateřina Sechovcová. Make your 
own ‘magic pillow’. Festival marquee, T. G. M. Square
 
10.30 a.m.–12.30 p.m. How to find your bearings among all 
the books A debate on the topic of how not to get lost among the 
vast quantities of books being produced, what the situation is in 
the Czech Republic, what we can hope for, and how things are in 
other countries. Soazig le Bail, a longtime editor and reviewer at the 
French National Library, shares her experience with us.
Small Hall of the Střelnice restaurant, Žižkova 249
 
11.00 p.m.–5.00 p.m. Wildpapers – a bookbinding workshop
This brief course in bookbinding will enable you to produce and take 
home with you a little fold-out board book. MP7, Žižkovo náměstí 7

11.00 a.m.–12.00 noon The Monster of Zippoff
This art workshop is inspired by the latest issue of the 
children’s magazine Hrana. Hrana, Festival marquee, T. G. M. Square

1.00 p.m.–2.30 p.m. Exhibition walk
Guided tour of the Tabook exhibitions with commentary.
Meeting point: outside the main festival marquee on T. G. M. Square 

T a b o o k :  P R o G R a M M E

1.30 p.m.–2.30 p.m. Wytwornia — Tuwim
Meeting with Polish publisher on exhibition. MP7, Žižkovo náměstí 7

1.00 p.m.–2.00 p.m. Let’s play at making books
NAPOLI introduces its own original picture books for children as 
the starting point and inspiration for a session in which we create 
stories and produce simple folded picture books. 
NAPOLI, Festival marquee, T. G. M. Square
 
1.00 p.m.–2.00 p.m. The Glass Translator: Brittany – The Land 
of Wind, Salt and Heather, between the Lizard and Death
A glimpse into the work of young translators under the guidance 
of Jovanka Šotolová. With guests Eva Fínková, Tereza Včelicová, 
Romana Marksová, Karolína Koukolová, Soňa Jarošová and Libor 
Nenutil. Café Respekt, náměstí T. G. M. Square.

1.00 p.m.–5.00 p.m. LINO punk workshop
Tomáš Klepoch & Palo Čejka Dílna, Pražská 157
 
1.30 p.m.–3.00 p.m. How to promote Czech literature abroad
A chance to meet translators of Czech literature into English, 
French and Spanish. How to choose an author, how to obtain 
funding, where to find a publisher willing to run the risk and 
invest in contemporary Czech literature, what it’s like to work 
with a living writer on the translation of his or her work, what the 
main difficulties are when translating into Czech language, what 
readers think, what the average annual sales figures are, what can be 
worked on and improved and what can’t. With Anežka Charvátová 
and guests: Elena Buixaderas, Benoît Meunier and Justin Quinn. 
Střelnice, Žižkova 249

2.00 p.m.–3.00 p.m. AAA Edition
Argo’s editors introduce their flagship project Edition AAA, which 
now boasts 117 titles and presents the very best of contemporary 
prose produced in English by writers from the USA, the UK, Canada 
and Australia. Café Respekt, T. G. M. Square)



2.30 p.m.–3.30 p.m. Forgotten Tábor
presentation of this new volume in the Forgotten Bohemia series. 
The publication takes a look at the various transformations 
undergone by the South Bohemian settlement of Tábor, which has 
particularly close links not only with the period of the Hussite 
wars in the Czech lands but also, for example, with the successful 
beginnings of the Czechoslovak Republic in the second decade of the 
20th century. (Paseka) Café Respekt, T. G. M. Square
 
3.00 p.m.–6.30 p.m. Translators’ ‘relay’
Translators on translating – a relay discussion between figures 
whose names you will recognize from the imprints of Czech 
translations of celebrated literary works from various corners of the 
globe. What does it take to be a translator? 
Café Konstanz, Pražská 220

3.00 p.m.–5.00 p.m. Literary Club presents...
...new Slovak prose. The situation for small publishing houses in 
Slovakia. Contemporary prose by young Slovak writers.
Literarnyklub.sk AUX café, Svatošova 307 

3.00 p.m.–4.30 p.m. Twelve Little Horrors A scary, box 
of twelve horrors with a spooky coffin-building workshop for the 
less faint-hearted among us, and Tereza Říčanová’s Black Lady 
theatre performance. Baobab T. G. M. Square – open-air event
 
4.00 p.m.–5.30 p.m. The Librarian of Auschwitz
An author reading and group discussion. Antonio G. Iturbe, 
Dita Krausová, Štěpán Zajac. (Akropolis), Baobab Gallery, Žižkova 250

4.30 p.m.–6.00 p.m. Aleš Čermák on original books by SdCh: 
Everyday Hell, Viriliène, and cartoons on the very bounds of 
existence (A2) AUX Café, Svatošova 307

5.00 p.m.–6.00 p.m. Grand book signing!
Writers and publishers at their own stands!

6.00 p.m.–7.00 p.m. Mojareč (presentation of author books)
And then a performance for adults entitled Bunny Suicides 
(Jiří Šimek, Sára Arnsteinová). Trafačka, Dobrovského
 
6.00 p.m.–00.00 midnight An evening with Revolver Revue 
Meet the authors of selected books from Edition Revolver Revue. 
Events taking place within the kunstWerku exhibition space include 
appearances by poet Richard Pietrass (Traumsaum – Dreamseam) 
and his translator Věra Koubová (Z lemu snu), Dílna, Pražská 157

8.00 p.m.–9.30 p.m. Three Women from edition FRA
Veronika Bendová, Jana Šrámková and Ivana Myšková. Reading by 
three notable Czech female prose writers. Café ‘Klid’, Žižkovo nám. 14

9.00 p.m.–00.00 midnight An evening with Revolver Revue
Concert given by Banana Split and His Moralists followed 
by an informal social gathering. Pivnice U Lva, Vodní 
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B.K.S. Husitské muzeum Infiltrace Husitské 

EXHIBITIONS
 
Henning Wagenbreth
This sizable exhibition presents the work of the very distinctive 
German illustrator Henning Wagenbreth, who divides his time 
between Berlin and New York. Wagenbreth’s creations have their 
roots in German Expressionism and in the genre of the folk prints, 
combining hand-produced and computer-aided work with a variety 
of printing technologies to ingenious effect. Besides his own original 
books and the illustrations he has provided for books by other 
authors, his output also includes newspaper strips and posters. 
Whilst textual story constitutes the fundamental element in his work 
and dominates over the pictorial aspect, his pictures are every bit 
as ‘readable’ as his words and serve to underline the epic impact of 
his works. And so following last year’s Atak and Blexbolex exhibition 
Tábor presents another leading German author to have exerted 
considerable influence on the international publishing scene. 
Galerie U Radnice

B. K. S. Infiltration
Since its first and last group exhibition in 1991, the secret 
organization B. K. S. has been exhibiting the fruits of its tireless 
activity only very occasionally, in small fragments, and within very 
limited circles. Over the years – and only following the strictest 
and most discerning selection procedures carried out by various 
individual committees – we have seen exhibitions of such items as 
weapons, ikebana, erotic aids and, most recently, the successful 
work of the Subcommittee for the Supression of Publicity. Should 
the lay visitor to the Museum of Hussite History succeed in 
discerning traces of infiltration by this secret organization among 
the museum’s exhibits, this will serve only to assure him of his own 
erudition and powers of perception. Thus fortified, he may then allow 
himsef to be taken by surprise by the way in which the B. K. S. has 
once again achieved the perfect balance between the two fundamental 
principles upon which the organization is based. The question of 
whether what prevails is an eternal inclination towards life, or else 
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towards death. Whether both elements are in balance, or whether the 
force of destruction has taken hold again and the result is something 
approaching Classical perfection. 
Husitské muzeum (the Museum of Hussite History), Žižkovo náměstí 1

Assorted Goods * Reader’s Digest
This fun selection of contemporary original Czech books is the work of 
five highly contrasting authors; the five floors of the old Water Tower 
are home to an exhibition of books created by Anna Pleštilová, Darja B. 
Čančíková, Chrudoš Valoušek, Jan Čumlivski and Luboš Drtina. What 
links these authors together in spite of their aesthetic differences is their 
insuppressible urge to tell a story – as well as the fact that they are all 
graduates of the Academy of Arts, Architecture and Design (VŠUP) in 
Prague. Vodárenská věž, Žižkova 
Not only does Jan Čumlivski write and illustrate books; he engraves 
them, typesets them using his own fonts, and then prints them. For his 
books he takes fragments of what he has seen, what he has experienced 
and his own interpretation of it all, and then, with untamed force, he 
gathers those elements together in taut, exciting forms and surprising 
compositions.  
Darja B. Čančíková creates magical books that are connected in 
various ways with her family, her home and her reminiscences – from 
embroidered dreams to adventurous encounters with cockroaches to 
a journey to Marseille. In media from embroidery to polychrome linocut. 
Chrudoš Valoušek is widely known for his manic interest in the 
linocut. Only those “in the know” are familiar with the notebooks in 
which he collects and prints whatever things he comes across. And 
it’s remarkable just how many things can be captured in print – from 
fish scales to fox hairs to strangely bent spoons. But it’s not just about 
printing. Chrudoš tells the story behind each and every object, and adds 
something of his own to boot.
Anna Pleštilová is not one to complicate things. With characteristic 
playfulness and a directness that is reminiscent of folk art, she creates 
books, little books and even littler books in which simplicity of visual 
form is married to great effect with an inner urge to tell a story, to 
introduce us to a new world, or to share a piece of wisdom. 
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Augen:Falter
Augenfalter ... or Satyrine, a genus of butterfly. In this case the name 
refers to an association of eight German female artists (Franziska 
Neubert, Julia Penndorf, Katja Zwirnmann, Petra Schuppenhauer, 
Inka Grebner, Urte von Maltzahn-Lietz, Gerlinde Meyer and Nadine 
Respondek-Tscherisch) specializing in the creation of books and 
graphic art. Their works display a common preference for the use 
of such graphic techniques as linocut, woodcut and lithography. 
Examples of their group work are the albums Die Andere Welt 
(The Other World – a group of eight linocut posters of 100 x 70 cm 
format), Klimbim de luxe (a set graphic works for children), and 
Gedankentourist (the Mind Tourist). www.augenfalter.de
Baobab Gallery, Žižkova 250/2

208~351 V Berlin–Prague, 351 km, three hours and twenty-eight minutes
Ttrafačka presents the work of book illustration graduates of the 
Universität der Künste in Berlin alongside that of students at the 
illustration and graphics department of the Academy of Arts, 
Architecture and Design (VŠUP) in Prague, as well as other, smaller 
institutions and their books, notebooks, graphic pieces and other 
printed specialities, including Kudlapress, Uuterky, Augen:Falter etc.
To give this feast for the eyes the title Young blood boiling would 
surely be crass and inappropriate. Then again, to refer to the 
exhibition space’s former role of electricity substation by naming 
the exhibition At thirty thousand volts, for instance, or else Power 
prolapse, would seem rather dull. Real-life titles are where it’s at, 
and so: Nikoleta Logosová, Sophie Martineck, Tereza Lochmanová, 
Benjamin Courtault, Jakub Plachý, Jan Trakal, Joe Villon, Martin 
Lacko, Stanislav Setinský, Václav Havlíček – and so on, and so forth.
TTrafačka, Dobrovského

kunstWerk / Der Ausflug 
The exhibition Der Ausflug (Excursion) constitutes a representative 
cross-section of works from the entire period of existence of the 
artistic group kunstWerk. Its main aim is to present one of the 
group’s most recent projects – the Book of Weekend Cottages, and 
the Activities of Sekula’s Church of Weekend Cottage Owners – 



through a selection of photographs, pictures and objects that 
trace kunstWerk’s activities. Some say that today’s world is all 
unsettledness and confusion, that the tree of reality grows too dense 
and too wild and that we allow ourselves to walk ever closer to its 
branches until eventually they enmesh us completely and cause us 
harm. This is what the members of kunstWerk do not accept. Let us 
call their riveting static show Der Ausflug – perhaps Der Aufenthalt 
(The Sojourn) will come to mind. But then the heart beats the truth: 
Das Amalgam. Dílna, Pražská 157

LIDU Art Books Wanted
EDITION LIDU is a young international pubisher’s based in Prague. 
Its aim is to support and promote contemporary works of art and 
literature and to preserve them for future generations. The house 
cooperates with both Czech and foreign writers, artists, illustrators 
and designers. Items on display at Galerie 140 will include original 
books, catalogues, publications for children, pop-up books, cartoon 
books and photographic publications to have come to light through 
the ART BOOKS WANTED International Award. More at www.
editionlidu.com. Galerie 140, Koželužská 140
 
Twelve Little Horrors What is it cowering in the gloom the among 
old books... (Baobab) Antikvariát Bastion, Žižkova 2
  
Tribute to Šašek Introducing the finalists in the Miroslav Šašek 
Foundation book competition. www.sasekfoundation.eu

Věra Koubová: Portraits
Translator Věra Koubová exhibits photographic portraits of her 
authors... Kavárna Konstanz (Café Konstanz), Pražská 220

Twelve translators
The Tábor municipal library is home to a touring exhibition of 
portraits of twelve translator-bards. Author of the portraits: Fany 
Lachmanová / Author of accompanying texts: Anežka Charvátová
Graphic design: Jan Čumlivski Tábor municipal library, Jiráskova 1175
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ŠaV Houses of Tábor
Enlargements of original glass plate negatives and cinematographic 
film of Renaissance houses in the town of Tábor; the villas 
of President Beneš, sculptor and artist František Bílek and film 
director Karel Lamač; and other buildings in Tábor and surrounding 
area – all taken by photographers Ignác and Josef J. Šechtl during 
the years 1890–1935. Dům U Lípy, Filipovská 72 

Šechtl & Voseček Střelnice a Dům u Lípy



Shops in the photographs of Šechtl and Voseček, 1876–1965
Ignác Šechtl came to Tábor at a time when the town was undergoing 
rapid change. In the 1770s the historic centre of the town had 
still been surrounded by rustic cottages and barns, and so it will 
come as no surprise that his first photograph featuring shops 
was taken on Žižkov Square (Žižkovo náměstí). These shops were 
the same in appearance as those in the neighbouring streets; 
they had signboards hanging outside and prospective customers 
would survey the goods on offer simply by looking in at the open 
door or window. By the beginningof the 20th century, though, the 
houses in Pražská street looked quite different. The street formed 
something of a main road into the centre of town and little shops 
were squeezed in tightly alongside one another right along its length, 
with awnings protruding above their windows and display cases 
and Křižík’s electric lamps swinging in the street. And it didn’t stop 
there... Malý sál Střelnice, Žižkova 249

The Sad Factory Radovan Lipus, David Vávra, Veronika Podzimková
An exhibition of reproductions of collage works used as illustrations 
for a new book published by the Meander publishing house – The Sad 
Factory, a story of a little factory and the life stories of its various 
owners against a backdrop of Czech history. Just as the factory 
would appear to have lost its battle against time, we discover that 
hope is never altogether lost. Galerie UMA-UMA (Galery UMA-UMA), 
Budějovická 1258/16

Tuwim — Wytvornia
A varied collection of work created by contemporary Polish 
illustrators for a book by a classic Polish writer published by 
the small but internationally reknowned house Wytwornia. This 
children’s publishing company, established just eight years ago, aims 
to resurrect the tradition of fine-quality Polish children’s books. 
Artists working with Wytwórnia include Katarzyna Bogucka, Monika 
Hanulak, Marta Ignierska, Anna Niemierko and Grażka Lange.
MP7, Žižkovo náměstí

GUESTS
Timothée de Fombelle
was born in 1973. Passionate about books and theatre, Timothee 
has been writing since he was young. The stage has been his testing 
ground but it is life, with its joys and trials, which inspires his real 
work. After becoming a literature teacher, Timothee taught in Paris 
and Vietnam before choosing the bohemian life of the theatre. 
Author of a dozen plays, he writes, designs, builds sets and directs.
Toby Alone  (2007, 2008) is his first novel and has already been 
translated into 28 languages. He wrote also a book for children 
Céleste ma planete (My Planet Celeste, 2009), a dreamy novel Victoria 
reve (Victoria’s Dreams, 2012) and a novel Vango (2010, 2012).
With his wife Laetitia they have a young daughter, Jeanne Elisha, 
who already loves climbing trees. 

Soazig le Bail
started to work in various publishing houses as a proofreader. Later, 
she ran the editor series Castor Poche. She divided her professional 
life between publishing work and organising of various literary 
events. Since 2001 she has been running an editor series of novels 
for teenage readers in the publishing house Thierry Magnier. Her 
outstanding editor choice has been confirming for many years her 
theory, that literature for teenagers can be full-value literature. She 
remarkably participates on a few projects in French National Library.

Augen:Falter
is an association of eight German female artists specializing in the 
creation of books and graphic art. Examples of their group work 
are the albums Die Andere Welt (The Other World – a group of eight 
linocut posters of 100 x 70 cm format), Klimbim de luxe (a set of 
graphic works for children), and Gedankentourist (the Mind Tourist). 
Augenfalter ... or Satyrine, a genus of butterfly. www.augenfalter.de 
Members: Franziska Neubert, Julia Penndorf, Katja Zwirnmann, 
Petra Schuppenhauer, Inka Grebner, Urte von Maltzahn-Lietz, 
Gerlinde Meyer and Nadine Respondek-Tscherisch
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Wytwornia
This children’s publishing company, established just eight years ago, 
aims to resurrect the tradition of fine-quality Polish children’s books. 
Artists working with Wytwórnia include Katarzyna Bogucka, Monika 
Hanulak, Marta Ignierska, Anna Niemierko and Grażka Lange.

Henning Wagenbreth
was born in Eberswalde, Brandenburg, in 1962. In 1982–1987 studied 
Graphic Design at Kunsthochschule Berlin (University of Arts, Berlin), 
from 1994 teaching graphic arts and illustration at Kunsthochschule 
Berlin. Shortly before the fall of Berlin’s wall, together with Anke 
Feuchtenberger, Holger Fickelscherer and Detlef Beck he founded an art 
formation PGH Glühende Zukunft (PGH – Produktionsgenossenschaft 
des Handwerks – a vocational coop Fiery Future). He has been awarded 
with many prizes, here are some of them: The Most Beautiful German 
Books 1999, First prize (Mond und Morgenstern; Moon and Morning Star); 
The Most Beautiful Books in the World 2000, Golden Letter (Moon and 
Morning Star); The Most Beautiful German Books 2002 (Das Geheimnis 
der Insel St. Helena; The Mystery of St. Helena). Lives and works in Berlin.

MeMo
Have been publishing books for young readers by writers and artists 
since 1993. All their books are designed, edited and produced with the 
utmost care. Each picture book has its own unique typeface, format 
and colour, and is printed on high quality, bulky paper. This attention 
to detail epitomizes a desire to create books that are as precious as an 
original work of art, and make them accessible to everyone.

Yara Nascimento
was born in 1982 in Belem, Brazil. She studied philosophy at the 
University of Montpellier. In publishing house MeMo, where she 
cooperates with her mother, the founder of the company, she works 
as an editor and literary agent. She believes in artistic simplicity, 
directness, beauty and sincerity of the stories, which address anybody: 
age or experience make no difference. Books should be fine-drawn, 
the publisher is supposed to devote his full attendance to them and 
accompany them from the first draft to the bookshop. 

Ottó Kiss 
was born in Battonya, Hungary in 1963. He studied media studies 
and journalism and since 1992 has been working as an editor and 
writer for various newspapers, including Bárka and Elet és Irodalom. 
His literary work has appeared in several countries, and his volume 
of poems Csillagszedö Márió (Mario, the star collector; 2002), was 
awarded by Hungary’s Book of the Year. Also wrote a novel A másik 
ország (The other World; 2011). Kiss lives in Gyula.

Andrea Lovasz
was born in Romanian Székelyhíd in 1969. Since 2009 she has 
been living in Hungarian Gyula. She studied philosophy at the 
University in Babes Bolia in Cluj, she got a PhD. in literary science 
at the University of Szeged in 2005. For a few years she worked as 
a university teacher. Since 2001 she has been writing critics and 
essays, she works as a children’s literature researcher.

Antonio G. Iturbe 
was born in 1967 in Zaragoza. He worked as a cultural journalist 
for twenty years. He has been a head of the TV supplement for El 
Periódico, he wrote to the film magazine Fantastic Magazine and for 
the past 16 years has worked in the magazine Qué Leer; currently 
he is the editor. He has contributed to the book departments of 
Protagonistas, Ona Catalana, ICat FM and la Cope, and to cultural 
supplements of newspapers such as La Vanguardia and Avui. He has 
published the novels Rectos torcidos and Días de sal, and is the author 
of the series of children’s books Los casos del Inspector Cito, translated 
into five languages.
His latest novel La Bibliotecaria de Auschwitz (The Librarian of 
Auschwitz) is based on true matters, where are real stories of existing 
people. The novel is the celebration of books, reading and human 
knowledge, that makes us the people even in the worst inhuman 
conditions, as the concentration camp in Auschwitz was. 
 



Poděkování: 

Hana Böhmová – tiskárna Protisk, Standa a Jana Dvořákovi, Jiří Fišer, Eva Maceková, 

nadace Miroslava Šaška, Terezie Pokorná, Restaurace Střelnice, Míra Pudil, Lenka 

Horejsková, Katarína Horňáčková, Jana Lorencová, Josef Makoč, Jakub Smrčka, Eva 

Měřínská a táborská knihovna, Petra a Michal Bradovi, Martin a Monika Krausovi, Denisa 

a Ondřej Tichý, Magda a Víťa Dohnalovi, Eva a Jiří Loskotovi, Veronika a Jiří Sychovi, 

Jiří Dvořák, Líza Faktorová, Markéta Kudláčová, Toník Novotný, Olga Makovcová, Zuzana 

Vodňanská, Drahoslava Janderová, skauti, Štěpán Klíma, Tomáš Klepoch, divadlo Oskara 

Nedbala – Karel Daňhel a Linda Rybáková, gymnázium Pierra de Coubertina, Café Parník, 

Antikvariát Bastion, Františka Lachmanová, Sebastián Vích a Studio Light, Hadasa, Hana 

Jančíková, Daniela Novotná a Střední knihovnická škola Tábor, Café Parník, Martin Slach, 

MP7, AUX Café, Martin Petráš a další spříznění táborští dýdžejové a dýdžejky, Eliška 

a Jakub Hniličkovi, Martin Pistulka, Café Klid, Karolína Camrdová, Kristýna Svatá, Patrik 

Trska a mnozí další skvělí přátelé a dobrovolníci.
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