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Česká televize
Vás srdečně zve k setkáním s autory 
a osobnostmi, které znáte 
z televizní obrazovky

Pátek 3.  března

11:15–11:45 Vynálezce Alva 2
Výtvarná dílna k pokračování oblíbené knihy Vynálezce Alva 
s autory Klárou Smolíkovou a Jiřím W.  Procházkou a ilustrátorem Luďkem Bártou

11:45–12:15 Lvíčata – Abeceda sportů s Alešem Valentou
Povídání o sportování, pořadu Lvíčata a nové knize. Soutěž o knihy. 
Moderuje Honza Weber

15:00–15:30 Tajemství srdce
Nová pohádková kniha úspěšné autorky Šárky Váchové zařazená do katalogu 
Nejlepší knihy dětem 2015/2016. Autorské čtení a ukázky z knížky. 
Moderuje Jan Saturka

Sobota 4.  března

14:00–14:30 StarDance … když hvězdy tančí
Bohuslava Holubová a Jan Onder představují svou knihu 
o fenomenální taneční soutěži. Moderuje Jitka Saturková

14:30–15:00 Vaříme podle Herbáře 4
Lifestylové kulinářské povídání s Lindou Rybovou a Kateřinou Winterovou 
nejen o kuchařském bestselleru. Moderuje Jitka Saturková

15:00–16:00 Labyrint záhad
Arnošt Vašíček pátrá po největších záhadách Čech, Moravy a Slezska 
a nabízí řadu překvapivých objevů a odvážných hypotéz. 
Moderuje Jan Saturka

Neděle 5.  března

13:00–13:30 Ty Brďo!
Televizní pohádkovou encyklopedii, tentokrát v knížce  
pro nejmenší, představí její spoluautorka Jana Strýčková. 
Moderuje Kristina Kačmarská

13:30–14:00 Úžasný svět techniky U6 aneb 
  Od šroubku k lokomotivě

Třetí díl knihy pro děti s pozvánkou do „ligy výjimečných mozků“ 
připravili autoři Radek Chajda a Kamila Teslíková. Vybrané pokusy 
z knihy předvede Radek Chajda. Moderuje Kristina Kačmarská
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Vynálezce Alva je tu zpět a s ním spousta úžasných  

vynálezů! Společně s Denisou a Filipem navštíví  

divadelní představení, budou dohlížet na hladký  

průběh svatby Alvovy sestřenice a vypraví se na  

výlet říčním parníkem. Pro každou situaci má Alva  

připraveno hned několik originálních vynálezů.  

Umí postavit stavbomet, kterým plánuje zvětšit  

knihovnu, nebo superkaštanovač na vyhledávání  

posledních zakutálených kaštanů po celém parku.

Potřebujete náhradní ruku, postavit Eiffelovu věž nebo  

vysušit mokré vlasy nevěsty? Pro vše má Alva řešení!  

Jen musíte počítat s tím, že zlepšováky mohou mít  

i své mouchy. Jenže pokusy a omyly k vynalézání patří.

Bohatě ilustrované vtipné příběhy podle televizního 

večerníčku doplňují samostatné komiksové epizody.


