
 
 
 
INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE BOOKFEST 2023 – 25. března 2023 

místo konání:  KAMPUS HYBERNSKÁ, Hybernská 4, Praha 1 / https://www.kampushybernska.cz/ 
  (parterový prostor s hlavním vchodem přímo z ulice Hybernská) 
  Vybraná fota prostoru najdete na 2. straně těchto instrukcí !!! 
 
datum konání:  sobota 25. 3. 2025 
 
otevírací doba prodejních akcí pro návštěvníky:  10:00 – 19:00 
 
živý a doprovodný program:  bude probíhat na vyvýšeném a ozvučeném pódiu (viz. 

https://www.cechnakladatelu.cz/bookfestpraha2023/program-praha); programu pro děti 
bude vyhrazena centrální část festivalového prostoru 

 
instalace: z nádvoří průjezdem a poté ihned vpravo 

so 25.3. / 7:00 – 9:30 – od 8:00 budou k dispozici 2 brigádníci 
Pozor! Omezena kapacita stání pro automobily: knihy je třeba vyložit a co nejdříve 
odparkovat; placené parkování: Hybernská, Palladium, Kotva, Senovážné náměstí. 
Přímo v Hyb4 není možné parkovat !!! V areálu se pohybují i jiní návštěvníci !!! 

 
deinstalace: so 25.3. / 19:00-21:00 
 
naskladňování v průběhu akce:   výhradně týmž vjezdem, případně hlavním vchodem 
 
kontaktní osoby: Jiří Hlinka (produkce) – 602 226 913; jiri.hlinka@waldenpress.cz  

Daniel Podhradský (organizace) – 777 120 613  
 
podoba festivalového prostoru: 
Každé prodejní místo bude opatřeno stánkem s názvem nakladatelem. 
Velikost stolků bude 125 x 80 cm – ke každému budou náležet 2 židle. 
Jakékoliv prezentační materiály (roll-upy, 2/3D poutače apod.) je zakázáno instalovat do prostoru před stánky 
nakladatelů – výhradně za ně; jde nám o plynulost provozu a bezpečnost návštěvníků 
 
povinné vybavení:  bílý nebo světlý ubrus na stůl 
 
doporučené vybavení: prodlužka (rozbočovače) + lampička na stůl; prostor bude ale dostatečně a kvalitně 
osvětlený 

další info: 

• Po celou dobu otevření akce pro veřejnost je nutná osobní přítomnost vystavujících u vlastní expozice. 
V případě, že se akce nemůžete zúčastnit jako nakladatel osobně, je ve vaší režii si zajistit zastupující 
osobu. 

• Prostor je vytápěný, přesto doporučujeme oblečení podřídit panujícímu počasí 

• Prostor je přístupný i pejskům, a to včetně nakladatelů, ale výhradně na vodítku a pokud možno mimo 

dosah nohou návštěvníků      

• Pro případ kontroly s sebou mějte veškeré dokumenty a oprávnění nutná k prodeji: Živnostenský list, 
prohlášení o shodě, deklaraci výrobku apod., případně EET, pokud do této skupiny spadáte. 

• Součástí Kampusu Hybernská je i kavárna Hlína s nabídkou teplého i studeného bufetu a nápojů. 

úklid: 
Prostory opusťte tak, jak jste je přebírali, v místě vašeho stánku nenechávejte odpadky. Odpadky vynášejte do 
vyhrazených košů – prosíme, třiďte odpad 

BookFest Praha se koná za podpory Magistrátu hl. města Praha a Ministerstva kultury ČR. 
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