Knižák
PRŮVODCE KNIŽNÍM
FESTIVALEM OSTRAVA
28—29/2/2020
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Zóna Českého rozhlasu

Nakladatelská scéna

ČRo Dvojka:
11:00–12:00
Blízká setkání s Jirkou Holoubkem
(ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ)
Host: Iva Janžurová

mujRozhlas.cz:
12:30–13:30
O trendech v podcastech
s mujRozhlas.cz
James Cole, Martin Minha, Anna Vošalíková,
Adam Javůrek

ČRo Ostrava:
14:00–15:00
Jak se dělá rozhlas
Hosté: antikvářka Ilona Rozehnalová
a literární historik Pavel Hruška

Klimatická změna
16:00–17:30
a environmentální souvislosti
Host: Jan Hradecký, Moderátor: Petr Kopecký
Debata s docentem Janem Hradeckým, děkanem
Přírodovědecké fakulty OU, o klimatické změně.
Moderuje docent Petr Kopecký.
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Revoluce
Jakub Trpiš

13:00–13:30

Křest knihy Mlsná huba
13:40–14:10
Magda Váňová, Kmotr: Iveta
Svobodová, Moderátorka: Janka Klazarová
Beseda k titulu Tradinář
14:20–14:50
Martina Boledovičová (zástupkyně
dvojice autorek) Moderátorka: Janka Klazarová

Čro Ostrava: Dagmar Misařová
a hosté Knižního festivalu
– ŽIVÉ VSTUPY DO VYSÍLÁNÍ
Dagmar Misařová

15:00–16:00

Život za objektivem
Robert Vano
Moderátorka: Sandra Procházková

Čro Dvojka:
Rozhlasové bestsellery

16:00–17:00

Křest knihy Herec k Nepřežití
16:00–16:50
Albert Čuba, Křtí Igor Orozovič, součástí programu bude autorské čtení Alberta a jeho kolegů
z oblíbené improvizační skupiny Tři tygři Štepána
Kozuba a Robina Ferra. Moderuje Vladimír Polák.
Život influencera
KOVY
Moderátorka: Sandra Procházková

15:00–15:50

17:00–18:00
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28. 2. 2020
Sci-fi-Fantasy-Komiks stage

Komorní sál

Autogramiády
a křty knih

Zuzana Pospíšilová 
Křest knihy
Štěpánův podivuhodný stroj
Nakladatelská scéna

Čteme si spolu Knihovna Třinec

10:30–11:30

13:00–13:10

Storytelling – Obrazy
13:20–13:50
romského života Slovo 21, z.s., Ladisla Goral
Magda Váňová 
13:40–14:10
Křest knihy Mlsná huba, Nakladatelská scéna
Rebel Legion
Lion Base

Průlet fantastickými světy
Jiří Walker Procházka

Jak na komiksy
aneb Proč by byl Komenský
z komiksů nadšený?
Klára Smolíková

14:00–15:00

15:15–16:15

16:30–17:30

Čteme si spolu Knihovna Třinec

14:00–14:10

Úvod do umění meditace
Abhejali Bernardová

14:20–15:05

Čteme si spolu Knihovna Třinec

15:15–15:25

Po stopách Václava Šolce:
Život s indiány tří Amerik
Miroslav Černý

15:35–16:20

Čteme si spolu Knihovna Třinec

16:30–16:40

Terezie Theimerová
o své knize Světlonoška
Terezie Theimerová

16:50–17:20

Čteme si spolu

17:30–17:40
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Iveta Svobodová 
stánek Šulc-Švarc (autogramiáda)

od 14:00

Magda Váňová 
14:00–14:10
Nakladatelská scéna (autogramiáda)
(od 14:10 na stánku Šulc – Švarc)

Robert Vano (autogramiáda)15:30–15:50
Nakladatelská scéna
Spolek Fiducia (autogramiáda knihy)
od 16:00
Cesty do ostravského (v)nitrozemí, stánek Fiducia
Karel KOVY Kovář 
16:00–17:00
prostor kavárny (autogramiáda)
Albert Čuba 
16:00–16:50
Křest knihy Herec k nepřežití, Nakladatelská scéna
Albert Čuba (autogramiáda) 
17:00–18:00
prostor kavárny
Terezie Theimerová (autogramiáda) 
od 17:20
stánek Knihcentrum.cz
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Zóna Českého rozhlasu

Český rozhlas:
Dílna malého novináře
Michaela Vetešková

Nakladatelská scéna

Kdo ví, kde budu zítra
Hosté: Jindřich Šídlo, Tomáš Etzler
Moderátor: Kateřina Huberová

Investigace v Česku 
15:30–17:30
Hosté: Lukáš Valášek, Tomáš Etzler
Moderátor: Ondřej Kundra
Podílejí se zdejší novináři na odhalení zásadních
případů spojených se zneužitím politické moci
jako na Západě? V čem má pátrání po Česku
limity, a jak by šlo zlepšit? Zástupce šéfredaktora
Respektu Ondřej Kundra si povídá s reportérem
deníku Aktuálně.cz Lukášem Valáškem a novinářem Tomášem Etzlerem o práci investigativních
novinářů.
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ČRo Dvojka:
12:00–13:00
Pokračování za chvilku
s Halinou Pawlovskou (ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ)
Halina Pawlovská a host

13:00–14:30

Nejen o stejnojmenné knize rozhovorů
si bude s novináři Jindřichem Šídlem
a Tomášem Etzlerem povídat
Kateřina Huberová (ČRo Ostrava).

ČRo Dvojka:
Fenomén živě vysílaných her

13:30–14:30

15:00–16:00
ČRo Ostrava:
Jak se dělá rozhlas
Josef Podstata, Richard Piskala, Tereza Szotkowská (Moderátor: Pavel Janošec)

ČRo Hradec Králové:
Na cestách s Petrem Voldánem
Host Karel Loprais

10:10–10:50

Měj mě rád/a
Markéta Hejkalová

11:00–11:20

Očima vidět/Očami vidźeć
Eva Tvrdá

11:30–11:50

O literatuře, o životě, o lidech
Alena Mornštajnová
Moderátorka: Sandra Procházková

12:00–12:55

10:30–11:30

11:00–12:30
30 let s Respektem
Hosté: Jindřich Šídlo, Ondřej Kundra,
Andrea Procházková. Moderátorka: Silvie Lauder.
Nebýt jednoho prostořekého taxikáře, téměř by
nevzniknul. Loni ale oslavil třicet let existence.
Vzbuzuje silné emoce, ne vždy pozitivní, ale málokomu je lhostejný. Beseda o tom, co přineslo třicet
let existence časopisu Respekt.

Beseda s Radimem Uzlem
Radim Uzel

13:00–13:50
Křest knihy Šikmý kostel
Karin Lednická
Hosté: Alena Mornštajnová, Tomáš Macura
Moderuje: Jirka Popiolek

ZANZIBAR
Vladimir 518

14:00–14:50

ČESKÉ TAJEMNO
Arnošt Vašíček

15:00–15:50

Afrikou tam a zpět
BUSNY

16:00–16:50

Křest knihy Od Flaminga
k Plameňákům
Jan Horák

17:00–17:50

16:30–17:30
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29. 2. 2020
Sci-fi-Fantasy-Komiks stage

Seriál PICARD
a další nové Star Treky
Ondra Konvička

Každodenní klingonština
Ondra Konvička

10:30–11:30

11:45–12:45

Komorní sál

Autogramiády
a křty knih

Vize, vášně a fantazie workshop pro veřejnost
Alena Vorlíčková

10:10–11:10

Večerníčky naživo
Knihovna Třinec

11:20–11:30

Jak prodat svoji knihu
Veronika Mahdalová

11:30–12:30

Večerníčky naživo Knihovna Třinec 12:40–12:50
Jak vzniká
Young Adult literatura
Kateřina Šardická, Martin Bečan,
Martin Šinkovský
Moderátorka: Petra Slováková

13:00–14:30

Knihovna Václava Havla
Knihovna Václava Havla

13:00–13:50

Karin Lednická 
Křest Šikmý kostel,
Nakladatelská scéna

13:00–13:50

Večerníčky naživo Knihovna Třinec 14:00–14:10

Mízožravci aneb
14:45–15:15
Temná tajemství Černého Kostelce
Petr Boček
Emil Křížka:
očima Alberta Čuby
Emil Křížka
Moderátor: Albert Čuba

15:30–16:20

Sci-fi v průběhu věků
Bohdan Boboking Volejníček

16:30–17:30

14:20–15:00
Proč si nikdy neotevřít
kamenné knihkupectví
Jan Becher, Moderátor: Albert Čuba

Večerníčky naživo Knihovna Třinec 15:10–15:20
Ostravská normalizace
očima disidenta, horníka
i spolupracovníka StB
Ladislav Vrchovský

15:30–16:30

Večerníčky naživo Knihovna Třinec 16:40–16:50
Odcházení/Přicházení
Národní divadlo moravskoslezské

17:00–17:30
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Jan Horák 		
17:00–17:50
Křest knihy Od Flaminga k Plameňákům
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mapa
přízemí
wc ženy

Provozní doba
pavilonu A:

wc muži

Pátek 28. 2.
9:00–18:30

bufet

Sobota 29. 2.
9:45–18:30

Interaktivní hra
„Uč se moudrým býti“
Knihovna města Ostravy
Moravskoslezská vědecká knihovna
Galerie PLATO
Univerzitní knihovna Ostravské univerzity
Knihovna Ostravského muzea
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Vstup do 1. patra – Knižní festival Ostrava

výtah

Příchod do hal v 1. a 2. patře
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Interaktivní hra
„uč se moudrým býti“

hlavní vstup
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Tvůrčí dílna
Mindok zóna
Knihovna Třinec
Výrobní družstvo krabičky
Celé Česko čte dětem
NDM fotokoutek
Kendama workshop
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Fiducia1223
GeoBohemia, s.r.o.-Země Světa
Gmentová Eva
Golden Dog
Hejkal s.r.o.-nakladatelství
Horák Jan
HOST-vydavatelství, s. r. o.
Japonská knižní vazba
Jiří Walker Procházka a Klára Smolíková

119
124
108
10
2

Kalia11
Kapitola FM
1314
Kendama workshop – Kulturní
centrum Bílovec, příspěvková organizace
9
Knihovna Václava Havla, o.p.s.
105
Knihovna Třinec 
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139
1123
111

Krabičky, výrobní družstvo
Křesťanské společenství Ostrava

6
1146

LINGEA s.r.o.
Legraf s. r. o.
Lexová Andrea
Littera Silesia, s.r.o.

1320
147
146
1132

Madal Bal a.s.
129
Meander141
Mindok s.r.o.
4

Mladá fronta, a.s.
114
Moravská Bastei MOBA, s. r. o.
130
MYSTERYFILM135
Mytago – fantasy obchod
1312
Nakladatelství Akropolis
Nakladatelství Epocha s. r. o.
Nakladatelství JOTA, s.r.o.
Nakladatelství Kazda, s.r.o.
Nakladatelství Olympia, s.r.o.
Nakladatelství Paseka, s.r.o.

142
1212
180
1133
1126
1173
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Nakladatelství Slovart, s.r.o.
Nakladatelství SUN, s.r.o
Národní památkový ústav
Národní divadlo Moravskoslezské
Nová Akropolis z.s.
One Hot Book
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PORTÁL, s.r.o.
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Rezková Helena
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Univerzita Palackého v Olomouci	
Zastoupení Evropské komise v ČR

137
1265

Seqoy s.r.o.	 1114
Šíření písma svatého	 1170
Šulc-Švarc, s.r.o.
1127
Šuplík1307
Týdeník Respekt

1322
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Hosté

Iva Janžurová

Herečka
Zahájení festivalu a host živého
28.2.
vysílání ČRo Dvojka Blízká setkání
s Jirkou Holoubkem
11:00–12:00, zóna Českého rozhlasu

Karel Kovy Kovář

Český youtuber, vloger a let‘s player
28.2.

28.2.

10

Autogramiáda
16:00–17:00, v prostorách kavárny
Beseda Život influencera
a Představení knihy iPohádky
17:00–18:00, Nakladatelská scéna

hosté

Albert Čuba

Herec a majitel ostravského divadla Mír
28.2.
28.2.

Křest literární prvotiny Herec k nepřežití
16:00–16:50, Nakladatelská scéna
Autogramiáda
17:00–18:00, prostor kavárny

Ondřej Kundra

Investigativní reportér a spisovatel
29.2.
28.2.

Diskuze 30 let s Respektem
11:00–12:30, sc. Voices of Freedom-Respekt
Diskuze Investigace v Česku
15:30–17:30, sc. Voices of Freedom-Respekt

Tomáš Etzler

Novinář a válečný zpravodaj
29.2.

29.2.

Diskuze Kdo ví, kde budu zítra
13:00–14:30, sc. Voices of Freedom-Respekt
Diskuze Investigace v Česku
15:30–17:30, sc. Voices of Freedom-Respekt

Karin Lednická
Spisovatelka
29.2.

Křest prvotiny Šikmý kostel
13:00–13:50, Nakladatelská scéna

Hosté

Alena Mornštajnová
Spisovatelka
29.2.
29.2.

Beseda O literatuře, o životech, o lidech
12:00–12:55, Nakladatelská scéna
Křest prvotiny Šikmý kostel
13:00–13:50, Nakladatelská scéna

Smolíková Klára

Spisovatelka, lektorka, scénáristka
28.2.

Přednáška Jak na komiksy aneb
proč byl Komenský z komiksů nadšený?
16:30–17:30, Sci-fi–Fantasy–Komiks stage
Autogramiáda po celou dobu festivalu,
Sci-fi–Fantasy–Komiks stage

Halina Pawlowská

Spisovatelka, scénáristka, publicistka, vydavatelka
29.2.

ŽIVÉ VISÍLÁNÍ ČRo Dvojka hodinka
s fejetony Pokračování za chvilku
s Halinou Pawlowskou
12:00–13:00, zóna Českého rozhlasu

Jindřich Šídlo

Novinář, redaktor a politický komentátor
29.2.

29.2.

Diskuze 30 let s Respektem
11:00–12:30, sc. Voices of Freedom-Respekt
Diskuze Kdo ví, kde budu zítra
13:00–14:30, sc. Voices of Freedom-Respekt

Jiří Walker Procházka
Spisovatel, lektor, scénárista
28.2.

Přednáška Průlet fantastickými světy
15:15–16:15, Sci-fi–Fantasy–Komiks stage
Autogramiáda po celou dobu festivalu,
Sci-fi–Fantasy–Komiks stage

Radim Uzel

Sexuolog a gynekolog
29.2.

Beseda
14:20–14:50, Nakladatelská scéna

hosté

11

Hosté

Vano Robert
Fotograf
28.2.

Beseda Život za objektivem
15:00–15:50, Nakladatelská scéna
Autogramiáda
15:30–15:50, součást besedy

BEČAN MARTIN
beseda Jak vzniká Young Adult literatura,
29. února 13:00–14:30,
Sci-fi–Fantasy–Komiks zóna
BECHER JAN
debata Proč si nikdy neotevřít kamenné
knihkupectví (aneb všechno co jste kdy chtěli
vědět o knihkupectví, ale neměli jste se koho zeptat)
29. února 14:20–15:00, Komorní sál
BĚLAŠKOVÁ LADA
debata Odcházení/ přicházení
29. února 17:00–17:30, Komorní sál
BERNARDOVÁ ABHEJALI
meditace Úvod do umění meditace
28. února 14:20–15:05, Komorní sál
BOČEK PETR
představení Mízožravci aneb temná tajemství
Černého Kostelce, 29. února 14:45–15:15
Sci-fi–Fantasy–Komiks zóna

12   hosté

Vašíček Arnošt

Spisovatel, záhadolog, scénárista
29.2.

Přednáška České tajemno
15:00–15:50, Nakladatelská scéna
Autogramiáda po celou dobu festivalu,
na stánku Mystery film

VLADIMIR 518

Český rapper, zakladatel BiggBoss labelu,
spisovatel a všestranný umělec
29.2.

Přednáška ZANZIBAR
14:00–14:50, Nakladatelská scéna

BOLEDOVIČOVÁ MARTINA
Beseda k titulu Tradinář
28. února 14:20–14:50, Nakladatelská scéna

FREIMANOVÁ ANNA
představení knih Knihovny Václava Havla
29. února 13:00–13:50, Komorní sál

BUSNY
přednáška Afrikou tam a zpět,
29. února 16:00–16:50, Nakladatelská scéna

GORAL LADISLAV
rozhovor Stroytelling–Obrazy romského života
28. února 13:20–13:50, Komorní sál

COLE JAMES
beseda O trendech v podcastech s mujRozhlas.cz
28. února 11:00–12:00, zóna Českého rozhlasu

HÁJEK PAVEL
představení knih Knihovny Václava Havla
29. února 13:00–13:50, Komorní sál

ČERNÝ MIROSLAV
prezentace Po stopách Václava Šolce:
Život s indiány tří Amerik,
28. února 15:35–16:20, Komorní sál

HORÁK JAN
křest knihy Od Flaminga k Plameňákům
29. února 17:00–17:50, Nakladatelská scéna

FERRO ROBIN
Křest literární prvotiny Herec k nepřežití
28. února 16:00–16:50, Nakladatelská scéna
FIŠAR JAN
debata Odcházení/ přicházení
29. února 17:00–17:30, Komorní sál

HEJKALOVÁ MARKÉTA
autorské čtení Měj mě rád(a)
29. února 10:00–11:20, Nakladatelská scéna
Autogramiáda na stánku nakladatelství Hejkal

Hosté
HRADECKÝ JAN
debata Klimatická změna
a enviromentální souvislosti
28. února 16:00–17:30
scéna Voices of Freedom-Respekt
HUBEROVÁ KATEŘINA
Diskuze Kdo ví, kde budu zítra
29. února 13:00–14:30,
scéna Voices of Freedom-Respekt
KONVIČKA ONDŘEJ
přednáška Seriál PICARD a další nové Star Treky,
29. února 10:30–11:30
Sci-fi–Fantasy–Komiks zóna.
Přednáška Každodenní klingonština
29. února 11:45–12:45
Sci-fi–Fantasy–Komiks zóna
KOZUB ŠTĚPÁN
Křest literární prvotiny Herec k nepřežití
28. února 16:00–16:50, Nakladatelská scéna
KŘIŽKA EMIL
Debata Emil Křižka: očima Alberta Čuby
29. února 15:30–16:20, Sci- fi–Fantasy–Komiks zóna
KUBIŠOVÁ SIMONA
čtení pro děti Čteme si spolu
28. února 14:00–14:10, 15:15–15:25, 16:30–16:40
17:30–17:40, Komorní sál
LAUDER SILVIE
Diskuze 30 let s Respektem
29. února 11:00–12:30
scéna Voices of Freedom-Respekt
LION BASE
Rebel Legion
28. února 14:00–15:00
Sci-fi–Fantasy–Komiks zóna
LOPRAIS KAREL
talkshaw ČRo Hradec Králové
Na cestách s Petrem Voldánem
29. února 16:30–17:30,
zóna Českého rozhlasu
MAHDALOVÁ VERONIKA
workshop Jak prodat svoji knihu
29. února 11:30–12:30, Komorní sál

MATIOVÁ PAVLÍNA
rozhovor Storytelling–Obrazy romského života
28. února 13:20–13:50, Komorní sál
MISAŘOVÁ DAGMAR
rozhovor ČRo Ostrava Jak se dělá rozhlas,
28. února 14:00–15:00, zóna Českého rozhlasu
MOTÝL IVAN
debata Odcházení/ přicházení,
29. února 17:00–17:30, Komorní sál.
OROZOVIŠ IGOR
Křest literární prvotiny Herec k nepřežití
28. února 16:00–16:50, Nakladatelská scéna
PAWLOWSKÁ HALINA
ŽIVÉ VISÍLÁNÍ ČRo Dvojka hodinka s fejetony
Pokračování za chvilku s Halinou Pawlowskou
29. února 12:00–13:00, zóna Českého rozhlasu
PODSTATA JOSEF
debata ČRo Ostrava Jak se dělá rozhlas,
29. února 15:00–16:00, zóna Českého rozhlasu

ŠARDICKÁ KATEŘINA
beseda Jak vzniká Young Adult literatura
29. února 13:00–14:30
Sci-fi–Fantasy–Komiks zóna
ŠINKOVSKÝ MARTIN
beseda Jak vzniká Young Adult literatura
29. února 13:00–14:30
Sci-fi–Fantasy–Komiks zóna
ŠPINKOVÁ MARTINA
autogramiáda, stánek Cesty domů
THEIMEROVÁ TEREZIE
představení knihy Světlonoška,
28. února 16:50–17:20, Komorní sál. Autogramiáda
28. února od 17:20, stánek Knihcentrum.cz
TRPIŠ JAKUB
přednáška Revoluce
28. února 13:00–13:30, Nakladatelská scéna
TVRDÁ EVA
autorské čtení, Očima vidětú Očami vidźeč,
29. února 11:30–11:50 Nakladatelská scéna.

POLÁK VLADIMÍR
křest literární prvotiny Herec k nepřežití
28. února 16:00–16:50, Nakladatelská scéna
Debata Odcházení/ přicházení
29. února 17:00–17:30, Komorní sál

VALÁŠEK LUKÁŠ
Diskuze Investigace v Česku
29. února 15:30–17:30,
scéna Voices of Freedom-Respekt

POSPÍŠILOVÁ ZUZANA
křest knihy Štěpánův podivuhodný stroj
28. února 10:30–11:30, Nakladatelská scéna

VÁŇOVÁ MAGDA
křest knihy Mlsná huba
28. února 13:40–14:10, Nakladatelská scéna

PROCHÁZKOVÁ ANDREA
Diskuze 30 let s Respektem
29. února 11:00–12:30,
scéna Voices of Freedom-Respekt

VOLEJNÍČEK BOHDAN BOBOKING
přednáška Sci-fi v průběhu věků
29. února 16:30–17:30
Sci-fi–Fantasy–Komiks zóna

PROCHÁZKOVÁ SANDRA
Beseda Život za objektivem
28. února 15:00–15:50, Nakladatelská scéna

VORLÍČKOVÁ ALENA
workshop Vize, vášně a fantazie
29. února 10:10–11:10, Komorní sál

SLOVÁKOVÁ PETRA
Beseda Jak vzniká Young Adult literatura,
29. února 13:00–14:30, Sci- fi–Fantasy–Komiks zóna

VRCHOVSKÝ LADISLAV
beseda Ostravská normalizace očima
disidenta, horníka i spolupracovníka StB
29. února 15:30–16:30, Komorní sál

SVOBODOVÁ IVETA
autogramiáda
28. února od 14:00, stánek Šulc Švarc

UZEL RADIM
beseda, 29. února 10:10–10:50
Nakladatelská scéna
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Křty knih

křty proběhnou na Nakladatelské scéně

Pátek 28. 2. 2020
10:30–11:30

Zuzana Pospíšilová

Štěpánův podivuhodný stroj
Moderuje: Mgr. Hana Zobačová

13:40–14:10

Magda Váňová

Mlsná huba, Kmotra: Iveta Svobodová
Moderuje: Janka Klazarová

16:00–16:50

Albert Čuba

Herec k nepřežití, Kmotr: Igor Orozovič,
Hosté: Štepán Kozub, Robin Ferro, Moderuje: Vladimír Polák

13:00–13:50

Karin Lednická

Šikmý kostel, Hosté: Alena Mornštajnová,
Tomáš Macura, Moderuje: Jirka Popiolek

17:00–17:50

Jan Horák

Od Flaminga k Plameňákům, Hosté: Členové skupiny Flamingo
Petr Němec, Ivan Kožušník, Kristina Biernatová-Michelová a další...

Sobota 29. 2. 2020

Výstavy
Ondřej Sekora

Mravenčí a jiné práce

Emil Křižka

Průřez tvorbou

Respekt

30 LET SVOBODY, 30 LET RESPEKTU

Strhující román o ztraceném městě
Křest knihy a audioknihy v sobotu 29. února od 13 hodin
Nakladatelská scéna
Hosté:
Alena Mornštajnová
Tomáš Macura

onehotbook.cz
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seznam vystavujících

Autogramiády
Pátek 28. 2. 2020
14:00

Iveta Svobodová

stánek Šulc-Švarc

14:00–14:10

Magda Váňová

Nakladatelská scéna (od 14:10 na stánku Šulc–Švarc)

16:00

Fiducia

Autogramiáda knihy Cesty do ostravského (v)nitrozemí, stánek Fiducia

16:00–17:00

Karel KOVY Kovář

v prostorách kavárny

15:30–15:50

Robert Vano

Nakladatelská scéna

17:00–18:00

Albert Čuba

v prostorách kavárny

17:20

Terezie Theimerová

stánek Knihcentrum.cz

Po celou dobu festivalu
Martina Špinková		

stánek Cesta Domů

Markéta Hejkalová 		

stánek nakladatelství hejkal

Arnošt Vašíček 		

stánek Mystery Film

Jiří Walker Procházka a Klára Smlolíková

Sci-fi-Fantasy-Komiksový dětský koutek
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program: Scéna Voices
of Freedom-Respekt
Pátek 28. 2.
16.00–17.30
Klimatická změna
a environmentální souvislosti
Host: Jan Hradecký
Moderátor: Petr Kopecký
Debata s docentem Janem Hradeckým, děkanem
Přírodovědecké fakulty OU, o klimatické změně.
Moderuje docent Petr Kopecký.

Sobota 29. 2.
11.00–12.30
30 let s Respektem
Hosté: Jindřich Šídlo, Ondřej Kundra,
Andrea Procházková
Moderátorka: Silvie Lauder
Nebýt jednoho prostořekého taxikáře, téměř by nevzniknul. Loni ale oslavil třicet let existence. Vzbuzuje
silné emoce, ne vždy pozitivní, ale málokomu je lhostejný. O tom, co přineslo třicet let existence časopisu
Respekt, budou debatovat bývalý reportér Respektu
Jindřich Šídlo, zástupce šéfredaktora Respektu Ondřej
Kundra a nejmladší talent redakce Andrea Procházková. Moderuje šéfka rubriky Fokus Silvie Lauder.
13.00-14.30
Kdo ví, kde budu zítra
Hosté: Jindřich Šídlo, Tomáš Etzler
Moderátorka: Kateřina Huberová
Nejen o stejnojmenné knize rozhovorů si bude
s novináři Jindřichem Šídlem a Tomášem Etzlerem
povídat Kateřina Huberová (ČRo Ostrava).
15.30–17.30
Investigace v Česku
Hosté: Lukáš Valášek, Tomáš Etzler
Moderátor: Ondřej Kundra
Podílejí se zdejší novináři na odhalení zásadních
případů spojených se zneužitím politické moci
jako na Západě? V čem má pátrání po Česku limity,
a jak by šlo zlepšit? Zástupce šéfredaktora
Respektu Ondřej Kundra si povídá s reportérem
deníku Aktuálně.cz Lukášem Valáškem
a novinářem Tomášem Etzlerem o práci
investigativních novinářů.
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program:
Zóna Českého rozhlasu
Pátek 28. 2.
11:00-12:00
ČRo Dvojka: Blízká setkání
s Jirkou Holoubkem-ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ
Host: Iva Janžurová
Hostem živě vysílaného pořadu ze zóny Českého
rozhlasu přímo z festivalu bude Iva Janžurová,
tvář Knižního festivalu Ostrava.
12:30-13:30
mujRozhlas.cz: O trendech v podcastech
s mujRozhlas.cz
Diskuse s tvůrci podcastových sérií Osobák a Virtuální Světy Jamese Colea. Těšit se můžete na Jamese
Colea, Martina Minhu, šéfproducentku audioportálu
Annu Vošalíková a analytika Adama Javůrka.
14:00-15:00
ČRo Ostrava: Jak se dělá rozhlas
Nejen o práci redaktora v terénu si popovídá
Pavel Janoš s legendární redaktorkou ČRo Ostrava
Dagmar Misařovou.

15:00-16:00
ČRo Ostrava: Dagmar Misařová
a host Knižního festivalu
– ŽIVÉ VSTUPY DO VYSÍLÁNÍ
Rozhovor s vybraným hostem Knižního festivalu
a s živými vstupy do vysílání ČRo Ostrava.
16:00-17:00
ČRo Dvojka: Rozhlasové bestsellery
Jak rozpoznat a natočit budoucí audiohit.

Sobota 29. 2.
10:30-11:30
Český rozhlas: Dílna malého novináře
Pásmo Českého rozhlasu pro děti
s Michaelou Veteškovou.

13:30-14:30
ČRo Dvojka: Fenomén živě vysílaných her
Beseda o výrobě a natáčení unikátních živě
vysílaných her pro Český rozhlas Dvojka s ukázkami
ruchařských triků.
15:00-16:00
ČRo Ostrava: Jak se dělá rozhlas
Ředitel regionálního studia ČRo Josef Podstata,
vedoucí programu Richard Piskala a správkyně
sociálních sítí Tereza Szotkowská hosty debaty
Pavla Janošce.
16:30-17:30
ČRo Hradec Králové:
Na cestách s Petrem Voldánem
Talkshow Petra Voldána s „Monsieur Dakar“
Karlem Lopraisem.

12:00-13:00
ČRo Dvojka: Pokračování za chvilku
s Halinou Pawlowskou–ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ
Polední hodinka s fejetony a krátkými humoristickými povídkami nejen od profesionálních autorů,
ale i posluchačů Dvojky, s hostem Haliny Pawlowské.
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program:
Nakladatelská scéna
Pátek 28. 2
13:00–13:30
Jakub Trpiš: Revoluce
Autor bestselleru Volba představí svou novinku
Revoluce. Příběh se odehrává v Česku v letech 20062026 a dokonale zachycuje podivnou dobu, v níž žijeme. Dobu polopravd, lží, manipulace i nenávisti, kde
se každý snaží najít své místo. Většina se přizpůsobí,
ale najdou se i takoví, kteří hřbet neohnou.
Nevyhnutelný konflikt vygraduje ve strhujícím finále,
jež prožijete z pohledu čtyř postav, které se od sebe
nemohou více lišit, přesto mají jednu věc společnou.
Touhu po změně. Co nás jako národ definuje? Dokážeme se spojit, abychom to ochránili? A co všechno
nás naše znovuzrození bude stát? Román Revoluce
vznikal 6 let. Napsal ho autor bestselleru Volba,
který v roce 2018 vyšel celosvětově. Jen v Česku
se ho v době vydání Revoluce prodalo přes
40 000 výtisků a doslova změnil život tisícům lidí.
- Provokativní a kontroverzní příběh plný zvratů
- Odkrývá dění za oponou současné politiky
- Manipulace včetně jejího využití v praxi
- Různé formy vlastenectví a vize českého národa
13:40–14:10
Magda Váňová: Křest knihy Mlsná Huba
Kmotr: Iveta Svobodová
Moderátor: Janka Klazarová
Nový román Magdy Váňové poutavě splétá příběhy
a osudy lidí, kterým jde štěstí naproti, ale nejsou
ještě tak silnými osobnostmi, aby štěstí dokázali
prožít a udrželi si jeho hodnotu.
Kdo neví, co chce, je nutně nespokojený a někdy
dokonce zlomyslný. Kdo má štěstí, ale neumí ho
opravdově prožít, neudrží si ho a bude zase jen
nespokojený. O tom je román Mlsná huba, nazvaný
podle dobře zavedené kolínské restaurace. V posledním dějství dvou propletených příběhů se oslňující
krásná Laura, která se mstí světu za to, co jí provedl
jeden barový muzikant, potká s majitelem Mlsné
huby zasaženým druhou mízou, který by to však
nikdy nepřiznal, protože kuchyně restaurace stojí
na manželce, účetnictví na nejstarší dceři a obsluha hostů na ženatém synovi. Nejmladší Johan se
do Laury také zamiluje, uteče z domova a stane se
načas dobrodruhem. Laura si uvědomí, že okouzlovat
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muže a pohrávat si s nimi je stejně hloupé, jako když
se ona šíleně zamilovala do barového muzikanta,
který jí dal kopačky a vrátil se k manželce. Nakonec
Laura odejde hledat své štěstí jinam, ale v Mlsné
hubě se každý člen rodiny bude dlouho vyrovnávat
s tím, že si ho Laura omotala kolem prstu, odhalila
jeho tajemství a slabosti a měla z něho legraci.
14:20–14:50
Martina Boledovičová: Tradinář
Beseda s jednou z dvojice autorek titulu Tradinář
Moderuje Janka Klazarová
Rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálů
Kniha obsahuje dvanáct kapitol podle měsíců v roce.
Každý měsíc má svou poetiku, své svátky a rituály, ale
i praktický dopad–jak vše dětem vysvětlit, včas si připravit, na nic nezapomenout? Vytvoříte si své vlastní
rodinné rituály a tradiční svátky si společně s rodinou,
sousedy a přáteli pěkně užijete.
Rodina–Tradice–Rok–Rytmus–Příroda–Rituály–Vaření–Tvoření–Zahrada
Všichni rádi slaví. V listopadu pečeme husy, Vánoce
slavíme nejraději, na Velikonoce si obarvíme vajíčka.
Víme ale proč? Filipojakubská či svatojánská noc
nám znějí tajemně a magicky. Kniha vysvětluje
konkrétní svátky, objevuje souvislosti, popisuje symboly a významy a promítá je do současného života.
Obsahuje návody na jednoduché tvoření a recepty
na tradiční i zapomenutá jídla (např. svatomartinské rohlíčky či šípkový čaj). Vychází z tradic a vrací
rodinnému, ale i společenskému životu prapůvodní
podstatu, kdy se žilo ve spojení s přírodními cykly
a ve větší pospolitosti. Mnoho svátků a obyčejů
se slaví společně–v obci, vesnici, komunitě, mezi
sousedy. Nalaďte se na rytmus přírody, uzemněte
se, prostě buďte. Najděte své kořeny, přirozenou
práci, radost z tvoření, a to vše předejte svým dětem.
Jsou to totiž hodnoty, které tu budou s námi (snad)
vždycky. Kniha je vhodná pro maminky, tatínky, pro
mateřská centra, školky, školy, babičky a dědečky.
15:00–15:50
Robert Vano: Život za objektivem
Beseda o životě za objektivem i před ním s předním
slovenským fotografem. Kdo je pro něj celebrita?
Jak se mu podařilo prorazit v zahraničí? Co všechno
dokáže sdělit fotografie nebo jaký snímek je pro něj
povedený? Moderátor: Sandra Procházková

16:00–16:50
Albert Čuba: Křest knihy Herec k Nepřežití
Jedním z vrcholů letošního Knižního festivalu bude
křest literární prvotiny Herec k nepřežití známého
ostravského umělce a šéfa Divadla Mír Alberta Čuby.
Knihu pokřtí Igor Orozovič, součástí události bude
i autorské čtení Alberta a jeho kolegů z oblíbené
improvizační skupiny Tři tygři Štepána Kozuba
a Robina Ferra. Moderuje Tygr Vladimír Polák
O knize
To je takhle jeden herec naprosto k nepřežití…
Milana Nikla byste za kamaráda pravděpodobně
nechtěla–je samolibý, netrpělivý, pro ostré slovo
nejde daleko. A že by mu to nějak extra pálilo, to se
taky nedá říct. Skoro to vypadá, že je mu navěky
souzeno zůstat hercem lokálního významu, jenže jak
je známo–štěstí se může usmát i na ty, kdo si to nezaslouží. A Milanovi se tak z ničeho nic začnou plnit
sny. Albert Čuba ve své literární prvotině odhaluje
zákulisí provinčního divadla i každodenní problémy
jeho herců. Činí tak na základě vlastních zážitků
a s pořádnou dávkou humoru. Svým čtenářům
názorně ukazuje, že aby se z člověka nestal morous,
nesmí mu chybět nadhled. Herec k nepřežití je zkrátka zábavnou sondou do duše jednoho zneuznaného
umělce a bez příkras odkrývá, co všechno obnáší
život na prknech, která znamenají svět…
17:00–18:00
KOVY: Život influencera
Beseda s influencerem, který s nadhledem komentuje stěžejní témata a je pokládán za jeden z nejosobitějších hlasů mladé generace. Dozvíte se, jak
vznikala jeho iPohádka, podle čeho vybírá projekty,
do nichž se zapojí nebo co považuje za svůj největší
úspěch. Moderátorka: Sandra Procházková
Autogramiáda proběhne již od 16:00 hod
v prostorách kavárny.
O knize iPohádka:
Děti i dospělí, odložte mobily a ponořte se do první
české (možná i světové) internetové pohádky. Ideální
bude, když si ji přečtete v papírové knížce, protože
jsou tam krásné ilustrace, které celému příběhu
dodávají tu nejpohádkovější atmosféru.
Kovy umí nejen točit videa a tančit, ale také psát
pohádky! Co se stane, když se pohádkové království
připojí k internetu? Odpověď čeká nejen za devatero

program:
Nakladatelská scéna
horami a devatero plastem znečištěnými řekami, ale
i v této knize! Buďte připraveni na vše, jen ne tradiční
pohádku. Král Bořivoj III. Připojený a jeho choť Ljuba
IV., vévodkyně ze Swiperightova musí provdat svou
dceru Amálii. Během jedné noci ale oba zmizí a nad
královstvím krouží drak. Zlo se probouzí.
A překvapivě úplně jinde, než by ho princezna
se svými kamarádkami – dcerou krejčího Elvírou
a vlivnicí Markétou, jejíž vaření elixírů sledují
na sítích desetitisíce – čekaly.

Sobota 29. 2.
10:10–10:50
Radim Uzel
Populární sexuolog Radim Uzel bude hovořit o tom,
kde jsou v sexu hranice normality a kdy už je třeba
mluvit o sexuálním nebezpečí a zločinu. Představí
také svou nejnovější knihu – Zvíře nadržené.
11:00–11:20
Markéta Hejkalová: Měj mě rád/a
Co měli společného vdova po Heydrichovi Lina a komunistický prokurátor Karel Čížek? Možná víc, než si
myslíte. Autorské čtení z románu delšího, než století
uvede znalec záhad Arnošt Vašíček.
11:30–11:50
Eva Tvrdá: Očima vidět/Očami vidźeć
Autorské čtení v češtině i v laštině (po našemu).
Eva Tvrdá se vrací k tématu svého kraje v citově silné novele, v níž přináší příběh formou vyprávění pro
vnuka. Zvláštností knihy je její dvojjazyčnost. Čtenář
má možnost přečíst si příběh v češtině a poté i v laštině, spisovném jazyce, který ve 20. století vytvořil
na základě původního jazyka slezskomoravské
oblasti básník Óndra Łysohorsky a který Eva Tvrdá
aktualizuje o živé zbytky původního jazyka západolašské oblasti.
12:00–12:55
Alena Mornštajnová: O literatuře,
o životě, o lidech
Beseda s nejoblíbenější českou autorkou
současnosti
Jak přichází inspirace, co je nejtěžší fáze, jaký má
vztah ke svým postavám, či k jiným soudobým

českým autorům, ke čtenářům a literárním kritikům,
jak nejraději odpočívá, jaké vlastnosti má na lidech
ráda, co je pro ni dobrá literatura a jak náročné pro ni
bylo a je skloubit osobní život a soukromí s tím, že je
jednou z nejznámějších autorek současnosti.
Moderuje Sandra Procházková
13:00–13:50
Karin Lednická: Křest knihy Šikmý kostel
Hosté: Alena Mornštajnová, Tomáš Macura
Moderuje: Jirka Popiolek
14:00–14:50
Vladimír 518: Zanzibar
Přednáška hudebníka, zakladatele BiggBoss labelu,
všestranného umělce a spoluautora knih Mambo?
Poa! Zanzibar. V dubnu 2019 vyšla u nakladatelství
BiggBoss kniha Mambo? Poa! Zanzibar, na které
pracovala dvojice autorů Vladimir 518 a Tomáš
Souček více než tři roky. Přestože se toto východoafrické souostroví zdá z geografického i kulturního
hlediska až neuvěřitelně daleko, tvůrci publikace díky
svým pravidelným návštěvám postupně odkrývali
jeho místní specifika, která následně vsazovali do
vnitřní struktury publikace. Ta si dala za cíl alespoň
rámcově zdokumentovat celé spektrum současné
kultury ostrovů, a proto se v ní vedle sebe potkává
tématika města, vesnice, oceánu, náboženství, ale
i hudby, přírody, či místního výrazného fenoménu,
jímž je fotbal. Publikace provede čtenáře na svých
více než pěti stech stranách komplikovaným světem
současného Zanzibaru, který byl vždy v kontextu
celé východní Afriky tavícím kotlem různorodých
kulturních vlivů.
Autorské duo Vladimir 518 a fotograf Tomáš Souček
má za sebou v minulosti zrealizované dva další výrazné knižní projekty. Jmenovitě se jedná o první díl
subkulturní trilogie KMENY (2011) a výlet do světa
českých uměleckých ateliérů OBSESE (2015).
15:00–15:50
Arnošt Vašíček: ČESKÉ TAJEMNO
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, překvapivé
hypotézy
Dějiny jsou plné událostí, které se navzdory vědeckému zkoumání doposud nepodařilo uspokojivě
vysvětlit, a které nás provokují svou tajemností.
Záhadné archeologické nálezy i podivné záznamy
v kronikách naznačují, že minulost je daleko vzru-

šivější, než si vůbec dovedeme představit. Arnošt
Vašíček představuje nejtajemnější domácí záhady
z nové knihy, a právě vysílaného televizního cyklu.
Hrad svatého grálu – Prokletá hrobka – Skrytá tvář
zlatodějů – Šokující objevy – Po stopách mágů
– UFO útočí – Tajemství homunkulů – Na vlnách
podivna – Vládci blesků – S přízraky v patách……
16:00–16:50
BUSNY – AFRIKOU TAM A ZPĚT
Chtěli jsme jet na dva roky kolem světa a vyrazili
na černý kontinent. Zde mnohdy věci neběží tak,
jak si je plánujete, a tak jsme nakonec neobjeli
celou zeměkouli, ale jen Afriku. Naše cestování je
provázeno průšvihy a karambóly všeho druhu. Nic
nejde podle plánu, ale to k cestování patří. A protože
je smůla naším každodenním průvodcem, bereme
ji s humorem. Každej pech naštěstí vždy provází
i špetka štěstí, z Afriky se tedy po roce a půl nakonec opravdu vracíme.
Co si představíte, když se řekne Afrika? Vidíte písečné duny, žirafy a slony v buši, západ slunce roztékající se nad horizontem? Nebo spíš neznámo, špínu,
exotické choroby a terorismus? Mají naše předsudky
svoje opodstatnění nebo je lepší hodit je za hlavu
a vyrazit za dobrodružstvím? Na černém kontinentu
to vše kráčí ruku v ruce, na destinaci nezáleží. Afrika
je světadílem kontrastů. Kdo sem cestuje, musí být
připraven na obě její tváře.
O pohledu z oken růžového busu z půl druhého roku
dlouhého putování Afrikou povypráví Marika a David,
cestovatelské duo Busny.
17:00–17:50
Jan Horák:
Křest knihy Od Flaminga k Plameňákům
OD FLAMINGA K PLAMEŇÁKŮM – příběh nejslavnější ostravské kapely; Marie Rottrová, Petr Němec,
Hana Zagorová, Pavel Novák, Věra Špinarová,
Jaromír Löffler, Jaroslav Wykrent – jména zpěváků
kapely, kterou založil v roce 1966 Richard Kovalčík.
Kniha bohatá na autentické vzpomínky protagonistů
a pamětníků, dobové dokumenty a spoustu dosud
nezveřejněných fotografií. Hosté: Členové skupiny
Flamingo Petr Němec, Ivan Kožušník, Kristina Biernatová-Michelová a další
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program:
Scifi-Fantasy -Komiks stage
Pátek 28. 2
14:00–15:00
Rebel Legion – Lion Base
Lion Base je součástí mezinárodní Star Wars kostýmové organizace Rebel Legion, která propaguje
Star Wars fandom a zároveň pomáhá lidem charitativními a veřejně prospěšnými činnostmi.
Rebel Legion byla založena v roce 2000 a dnes má
již přes 1700 členů ve více než 30 zemích světa.
Lion Base a stejně tak Rebel Legion, je založená
a tvořená fanoušky Star Wars, kteří se zajímají o tvorbu co nejpřesnějších kostýmů kladných
postav ze světa Star Wars (například rytířů Jedi,
povstaleckých pilotů, vojáků, princezen, a dokonce
i Wookieeů…) a zároveň chtějí pomáhat těm, kteří
v životě moc štěstí neměli.
15:15–16:15
Jiří Walker Procházka
Průlet fantastickými světy – sci-fi, fantasy, horor
a kyberpunk pohledem legendy české fantastiky,
Jiřího W. Procházky. Součástí programu je soutěž
o hodnotné komiksové knihy
16:30–17:30
Klára Smolíková: Jak na komiksy aneb
Proč by byl Komenský z komiksů nadšený?
Komiksová scenáristka Klára Smolíková prozradí,
jak se poprat s komiksovým scénářem, na co by si
měl při tvorbě komiksu dávat pozor výtvarník či proč
se komiksy lépe tvoří ve dvou. Představí ukázky ze
své tvorby včetně celoročního výstavního projektu
KOMenský v KOmiksu.

Sobota 29. 2.
10:30–11:30
Ondra Konvička: Seriál PICARD
a další nové Star Treky
Svět Star Treku se rozrůstá tempem, které v šestnáctileté historii Trekkenu nepamatujeme. Nový
seriál s kapitánem Picardem v čele, třetí sezóna
Discovery, nový seriál Lower Decks a druhá dávka
populárních Short Treks – a to není všechno. Pojďte
si poslechnout a utřídit informace o tom, co nás
v následujícím roce čeká a na co se můžeme těšit.
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11:45–12:45
Ondra Konvička: Každodenní klingonština
Jak se řekne Qapla‘ (ahoj) ví hodně lidí, co
ale když budete klingonštinu potřebovat
ve všednějších situacích – v restauraci, kině
nebo na sportovním utkání?
Neurazíte klingonského oslavence, pokud mu k narozeninám nepopřejete v jeho rodném jazyce?
A co když si s Klingonem půjdete zahrát golf?
Naučte se pár užitečných frází!
13:00–14:30
Kateřina Šardická, Martin Bečan, Martin
Šinkovský: Jak vzniká Young Adult literatura
Známí autoři knih pro děti a mládež se vám svěří, jaká
úskalí skrývá psaní příběhů pro specifickou
cílovou skupinu. Jak nároční jsou čtenáři a co se
od autora očekává při tvorbě vlastního světa, stejně
jaké nástrahy musí překonat, když si jako dějiště zvolí
české prostředí. Martin Bečan, Katka Šardická vás
provedou fantastickými světy pro mladé dospělé
a Martin Šinkovský se zase podělí o to, jak vznikají knihy pro děti. Dozvíte se také, co obnáší práce na knize
od rukopisu po vydání a jak je těžké dnes prorazit.
Besedu s autory moderuje spisovatelka
Petra Slováková.
14:45–15:15
Petr Boček: Mízožravci aneb Temná tajemství
Černého Kostelce
Martin Novák, zdrcený smrtí těhotné přítelkyně, se
vrací do rodného města Černý Kostelec uložit urnu
s babiččiným popelem.
Opravdu přináší smrt svým blízkým? Nebo za tím
vězí něco jiného? A co všechno má na svědomí tajemný spolek Ochránců Háje, který se táhne historií
města jako jedovatý had? Proč jsou díky němu vzpomínky z dětství temnější, než by měly být? Vždyť
už tenkrát umírali lidé... Zkušený autor Petr Boček
představí svůj první hororový román Mízožravci.
Dozvíte se, které české město bylo předobrazem
Černého Kostelce, s nímž jste se mohli setkat už
v autorově novele Hrobořadí. Co všechno je pravda
a co jen autorská licence. Seznámíte se s historkami,
městskými legendami a pověstmi, které stály u zrodu Mízožravců. Čekají vás strašidla, zrůdy, vraždy,
ruiny, neštěstí a popravy v jednom.

15:30–16:20
Emil Křižka: očima Alberta Čuby
Herec a spisovatel Albert Čuba vyzpovídá předního českého grafika, ilustrátora a návrháře knižních
obálek Emila Křižku. Emil Křižka je autorem obálek
pro sérii Walking Dead, Nástroje smrti nebo autorem
nového ilustrovaného vydání DUNY. Na Slovensku
vytváří obálky pro Dana Browna a Stephena Kinga.
Obohatil knižní marketing o video trailery, kterých
má na kontě více než stovku. Dále má za sebou
spisovatelský debut MYSTERIUM TREMENDUM,
který jedinečným ztvárněním propagace, sklidil velký
úspěch. K této knize natočil i mystifikační dokument
o autorovi, který svůj rukopis svázal do vlastní kůže
a následně spáchal sebevraždu. Před rokem dokončil
krátký film RUCHOTH RAOTH, který se promítal na
festivalech po celém světě a v Las Vegas dostal cenu
za nejlepší herecký výkon. Tento rok se připravuje na
natáčení svého celovečerního filmu Hrana Zlomu.
16:30–17:30
Bohdan Boboking Volejníček:
Sci-fi v průběhu věků
Science fiction, neboli vědecká fantastika, tu je
už s námi... 50 let? 100 let? Nebo už celá tisíciletí?
A je to brak, nebo patří mezi plnohodnotnou
literaturu? O hledání kořenů tohoto populárního
žánru, jeho historii i úspěších, bude přednášet
Bohdan Volejníček alias BoboKing

program:
Komorní sál
Pátek 28. 2
13:00–13:10, 14:00–14:10, 15:15–15:25,
16:30–16:40, 17:30–17:40
Knihovna Třinec: Čteme si spolu
Čtení s dětmi a práce s knihou vedená knihovnicí
a knihoherečkou Simonou Kubišovou.
13:20–13:50
Slovo 21, z. s.:
Storytelling – Obrazy romského života
Romové vypráví různé příběhy a pomyslně tak pokračují v této ústní tradici předávání historie a kultury.
V romské kultuře bylo vypravování součástí života
od nepaměti. Mezi dnešní mladou generací už ale
tolik nerezonuje, a i proto je storytelling součástí
literárního projektu Gavoro (vesnička). Tento projekt
koordinuje Slovo 21, z. s. Hlavním cílem je zviditelnit
romskou literaturu, aby si našla své příznivce jak mezi
Romy, tak u majority. Skupinu romských storytellerů
tvoří členové klubu romských spisovatelů Paramisara
(vypravěči). Hosté: Ladislav Goral, Pavlína Matiová
14:20–15:05
Abhejali Bernardová: Úvod do umění meditace
Abhejali se meditaci věnuje přes 20 let a i díky
meditaci se stala teprve 4. ženou a 10. člověkem
na světě, který dokončil plaveckou výzvu Oceans
Seven. Představí také knihy „Velká kniha meditačních cvičení“ a „Meditace“ autora Sri Chinmoye.
Pořádá nakladatelství Madal Bal.
15:35–16:20
Miroslav Černý: Po stopách Václava Šolce:
Život s indiány tří Amerik
Prezentace připomene cestovatelský a etnografický
odkaz významného českého amerikanisty, muzeologa a spisovatele Václava Šolce (1919–1995), který
svého času patřil mezi naše největší znalce domorodých Američanů, za nimiž v 60., 70. a 80. letech
uskutečnil několik výzkumných výprav. Představení
knižní biografie věnované Václavu Šolcovi.
Beseda nakladatelství Akropolis
16:50–17:20
Terezie Theimerová o své knize Světlonoška
Pokud se chcete o knize Světlonoška i o tom, jak
vznikla, dozvědět více, přijďte na besedu s Terezií

Theimerovou. Světlonoška je román ze současnosti,
napsaný s velkou empatií a lehkostí, přinášející však
mnohem více než jen příjemné čtení. Kniha obsahuje
množství terapeutických dialogů, filozofických úvah
i praktických rad. Po skončení besedy se bude konat
na stánku knihkupectví KNIHCENTRUM.cz autogramiáda a knihu si zde bude možno koupit.

Sobota 29. 2.
10:10–11:10
Alena Vorlíčková:
Vize, vášně a fantazie – workshop pro veřejnost
Proč vlastně čteme a píšeme? Jak se můžeme psaním skvěle bavit? Pišme pro své čtenáře a dejme jim
možnost, aby nás našli.
11:20–11:30, 12:40–12:50, 14:00–14:10,
15:10–15:20, 16:40–16:50
Knihovna Třinec: Večerníčky naživo
Knihoherci jsou nadšení knihovníci, kteří rádi zkouší
nové věci, objevují zajímavé příběhy a oživují postavy
z knížek. Nebojíme se výzev, zahrajeme i komiks
a obrázkovou knihu bez textu a improvizace je vždy
součástí scénáře. Marika, Maruška, Maruška, Simča
a další od roku 2012 připravují hrané hravé večerníčky pro děti nazvané Večerníčky naživo. Každé
úterý o letních prázdninách se scházíme v třineckém
lesoparku, kde my, knihoherci a kamarádi knihovny,
dětem čteme a hrajeme podle knížek. Už jsme pro
vás upravili a odehráli více než 20 pohádek.
11:30–12:30
Veronika Mahdalová: Jak prodat svoji knihu
Povedlo se. Vydali jste knihu. Ta se ale sama
neprodá. V rámci workshopu se dozvíš tipy
a triky na to, jak najít svoji cílovou skupinu,
jaké komunikační kanály využít k prodeji knihy
a jak s nimi pracovat i co to znamená budovat
osobní značku autora.
13:00–13:50
Anna Freimanová, Knihovna Václava Havla
„Já nejsem smutný“ a „Chyť zajíce, ať ho máš“.
První dva svazky malé edice divadelních her Václava
Havla „Hry VH do kapsy“ a knižní výbor Havlových
rozhovorů z let 1964-1989 „Má to smysl“ představí
jejich editorka Anna Freimanová.

Pavel Hájek, Knihovna Václava Havla
Právě vychází 7. svazek edice Dílo Pavla Juráčka,
který je věnován jeho nejambicióznějšímu a zároveň
poslednímu autorskému snímku – Případu pro začínajícího kata z roku 1969. O peripetiích vzniku tohoto
podobenství pohovoří a několik ukázek přečte editor
knihy Pavel Hájek.
14:20–15:00
Debata s Albertem Čubou – Jan Becher:
Proč si nikdy neotevřít kamenné knihkupectví
(aneb všechno, co jste kdy chtěli vědět o knihkupectví, ale neměli jste koho se zeptat)
Vážně i nevážně s Janem Becherem, knihkupcem
a majitelem jednoho z největších nezávislých (kamenných) knihkupectví v České republice – knihkupectví KAPITOLA v Místku. Jak vypadá současnost
a budoucnost nezávislých knihkupectví? Proč mají
pro nakladatele i čtenáře nezávislá knihkupectví
nezastupitelnou roli? Proč by měl stát podporovat
víc knihkupectví než knihovny? Snili jste někdy
o vlastním knihkupectví? Chcete vědět, jak to funguje a co by vás čekalo? A jste si jisti, že to opravdu
chcete? Bez obalu o realitě knihkupeckého života.
15:30–16:30
Ladislav Vrchovský: Ostravská normalizace očima
disidenta, horníka i spolupracovníka StB
Román „Kdy na slzy není čas“ Ladislava Vrchovského lze charakterizovat jako text o vině a nevině
způsobené zkratkovitým jednáním člověka a jeho
podpisem spolupráce s tajnou policií. Dokumentárně
laděné vyprávění z nedávné doby s mstivým estébákem Tykačem v pozadí obsahuje po jazykové stránce
časté dialogy, v nichž autor zúročuje svou zkušenost
divadelního kritika. Sledujeme příběh, který začíná
v normalizačních sedmdesátých letech a končí po
dvaceti letech ve chvíli, kdy byl vyhlášen a přijat v tehdejší federální poslanecké sněmovně tzv.
lustrační zákon. Pozoruhodností románu je, že v něm
vystupují mnohé známé politické osobnosti, včetně
Václava Havla, Jiřího Dienstbiera, Petra Pitharta aj.
Beseda nakladatelství Protimluv
17:00–17:30
Národní divadlo moravskoslezské:
Odcházení / Přicházení
Debata s protagonisty hlavních rolí inscenace
Odcházení od Václava Havla
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Tvůrčí dílny,
workshopy, herní zóna
Dětský koutek

Herní zóna

Celé Česko čte dětem

Začarovaný Hvozd:
„Vytvoř si vlastní knížku“ tvořivá dílna:
Díky předpřipravené maketě si účastníci doplní, dokreslí
a dopíší vlastní příběh. Stvoří si vlastní hrdiny, navrhnou
tajemné lesní duchy a na mapě pojmenují místa, kde se
jejich knížka odehrává. Děti, které si vytvoří knížku, si za
odměnu odnesou časopis Tečka nebo Puntík
10:30, 12:30, 14:30, 16:30

MINDOK – herní koutek s deskovkami
stánek č. 4
MINDOK je vydavatelství moderních společenských
her pro děti i dospělé. Můžete se těšit na prezentaci
her z řady populárních SMART her pro jednoho hráče,
na postřehové a paměťové hry, u kterých si vyzkoušíte svou rychlost i bystrost, nebo na kvízové a party
hry jako Desítka a Krycí jména. Pro zvídavé tady
máme řadu 50 přírodních expedic, u nichž se
něco dozvíte a zároveň se skvěle pobavíte. Najdete
nás v oranžovém stanu v centru dění festivalu.

Celé Česko čte dětem vede celostátní osvětovou
a mediální kampaň na podporu myšlenky o zásadním vlivu předčítání dětem na jejich emoční zdraví.
Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení,
rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění a učí morálním hodnotám. Posláním kampaně je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině.

ve Sci-fi-Fantasy-Komiks zóně
stánek č. 2

Tvůrčí dílna

stánek č. 3
14:30 a 16:30
V případě zájmu o kurz si rezervujte místo
na mailu: katy.luzna@seznam.cz
Kurz tvůrčího psaní: Ostravské nebe
Patří ostravské osobnosti do nebe? Projdou vůbec
vstupním pohovorem? Který svatý je dostane do
kompetence? Jaká bude jejich náplň práce? Nebo
rovnou vstoupí na výsosti? A co na to Petr Bezruč?
Přijďte s námi sepsat příběhy nanebevstoupení
významných ostravských rodáků. V kurzu tvůrčího
psaní se seznámíte s jejich životními příběhy, ale
hlavně si pohrajete s osudy posmrtnými. Co všechno
na ně čeká za branami nebes? To záleží jen na vás.
Kurz tvůrčího psaní: Příběhy zmizelých domů
Významné ostravské budovy většina z nás dobře zná.
Ale co by mohly vyprávět domy, které už na našich ulicích potkat nemůžete? Kde stávaly? Jak asi vypadali
jejich obyvatelé a co by nám o nich mohli prozradit?
Přijďte se na našem kurzu tvůrčího psaní seznámit
s místy, která už zmizela nejen z map a ulic, ale většinou i z pamětí. Kde stával Německý dům?
Jak vypadaly ostravské synagogy? Proč už v Ostravě
nenajdeme obchodní dům Rix? Nechte se s námi
inspirovat ostravskou minulostí, přijďte si pomocí
fantazie přivolat s/nové příběhy a odvyprávět několik
střípků z té části historie Ostravy, kterou dnes připomínají už jen dobové fotografie.
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stánky č. 4–8
12:00–18:00

Knihovna Třinec v Ostravě
stánek č. 5
O Knihovně Třinec se často říká, že patří k nejprogresivnějším knihovnám u nás. Ale co přesně
to znamená? Zkuste si představit prostor, který je
trochu kulturní, vzdělávací a komunitní centrum, kde
pracuje parta knihovníků, která sleduje nejnovější
trendy v knihovnictví i ve světě kolem nás. Knížky
v třinecké knihovně najdete taky, ale kromě nich
i spoustu technologických hraček – 3D tiskárnu,
virtuální realitu, ozoboty, spheroboty a další roboty.
V Ostravě si je budete moct vyzkoušet a podívat se,
jak to vypadá v takové knihovně 21. století. Světem
technologií a nejnovějšími trendy vás provedou
Martin Čadra a Honza Delong. Spolu s nimi přijede
i knihoherecký tým s Večerníčky naživo.
KRABIČKY, výrobní družstvo: Tvůrčí dílnička
stánek č. 6
Vyrobte si záložku do své oblíbené knížky z lepenkových polotovarů a ozdobných stužek. Každý podle
svých představ a své fantazie. Těšíme se na vás.
28. 2.: 12:00–18:00
29. 2.: po celý den

čtecí koutek
stánek č. 7

Národní divadlo
moravskoslezské:
selfie fotostěna s rekvizitami a parukami
stánek č. 8
Zažij (Národní) divadlo (moravskoslezské) na vlastní
kůži! Přijďte si k nám udělat divadelní selfie v kostýmu a paruce nebo si zkuste střihnout Hamleta a jeho
slavný monolog… Být či nebýt? Sdílejte selfíčka a
videa na sítích a dostanete bonusy na vstupenky do
našich divadel! Čtyři soubory, čtyři žánry: 18 premiér
a dalších 30 inscenací na repertoáru. Těšíme se na
vás ve stánku Národního divadla moravskoslezského v herní zóně!

Worshopová zóna
stánek č. 9–11

Městská knihovna Bílovec:
Kendama workshop & japonský komiks
stánek č. 9
Jste fanoušci japonské kultury? Rádi si hrajete?
Přijďte za knihovníkem Tomem, který vám ukáže
tradiční japonskou hračku – kendamu. Budete mít
možnost si ji vyzkoušet. Současně se seznámíte s
japonským komiksem a dozvíte se možná i to, co
jste o něm dosud netušili. Workshop je vhodný pro
všechny věkové kategorie.
Workshop: Japonská knižní vazba
stánek č. 10
V rámci doprovodného programu Knižního festivalu
v Ostravě sme si pripravili po minulom ročníku opäť
workshop japonskej knižnej väzby pre začiatočníkov.
Čo so sebou? Dobrú a kreatívnu náladu, šikovné
ruky, všetko ostatné bude na mieste nachystané :)
Na konci praktickej časti si každý účastník odnesie
vlastnoručne ušitý zápisník a pár vedomostí k tomu :)
Registrácia prebieha cez formulár: https://forms.gle/
khkJbcuqDDcNH2G19
Cena jednoho workshopu: 100,- (v cene sú recyklované papiere gramáže 80 g/m2 formátu A6, papiere
na obálky v rôznych farbách gramáže 130 g/m2,
lnené nite a pomôcky k realizácií). Platba na mieste.

Líbí se vám
náš festival?
Třetí ročník
Knižního festivalu
Ostrava se
uskuteční
26.–27. 2. 2021.

Workshop: Krasopis
stánek č. 11
Na mini kurzu si účastníci vyzkouší základy moderní
kaligrafie (brush letteringu) s velkými štětcovými
fixy ABT Dual Brush Pens (značka Tombow).
Tyto fixy mají velký štětcový hrot, který je vhodný
pro kaligrafické popisky. Linka se mění od tenké po
hrubou, záleží na tlaku vyvíjeném na hrot. Inkoust
je na vodní bázi a bez zápachu. Barva inkoustu je
černá. Na kurzu budou dostupné materiály k procvičení základů krasopisustánku bude probíhat prodej
Kombo fixů po celou dobu festivalu.
Kurz proběhne 29. 2.,
vždy max 6 osob na 45 min.
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Seznam vystavujících
A
Albatros Media a.s.
1128
Skupina Albatros Media a.s. dosáhla v loňském roce
konsolidovaných tržeb ve výši cca 750 mil. Kč. Její
produkce pokrývá více než 17% nakladatelského trhu
v České republice; každoročně uvede na trh více než
2 000 nových knih. Vedle osmnácti samostatných
nakladatelství (Albatros, CooBoo, Plus, Motto, Domino, XYZ, CPress, ComputerPress, BizBooks, Edika,
Management Press, B4U Publishing, Fragment, Egmont, Kniha Zlín, Vyšehrad, Panteon a Valer) vlastní
Albatros Media také prodejce elektronických knih
Palmknihy.cz a vydává knihy v rámci partnerského
projektu Edice České televize.
Albi Česká republika a.s.
127
Přední český výrobce a distributor deskových her, přáníček, dárků obalových materiálů a Kouzelného čtení.
Andělé zvířat z.s. 
1124
RAW tyčinky, oříšková másla-vše ručně vyráběné
+ háčkované taburety z recyklované bavlny
Artco Pardubice z.s.
147
Artco Pardubice je spolek, který organizuje kulturní
a vzdělávací akce. Pořádáme přednášky, semináře,
výstavy, literární i kulturní akce.
AudioStory s.r.o.
132
Vydavatelství a produkce audioknih s 29.letou tradicí
na českém trhu. Zaměřujeme se na klasická i moderní
literární díla pro všechny věkové kategorie posluchačů. AudioStory-Knížky do ucha.

B
BiggBoss1309
Je český hudební label a dlouhodobě jedno z nejvýznamnějších českých hiphopových vydavatelství,
knižní nakladatelství, oděvní značka a vydavatelství
internetového magazínu Bigg Magg.
BiggBoss je organizmus složený z mnoha různě zaměřených osobností, dohromady tvořících silný podpovrchový proud.
Bookmedia Knihcentrum.cz Pemic
1125
PEMIC BOOKS a. s. bude mít na tomto festivalu stánek,
který vám nabídne české i zahraniční tituly nejrůznějších žánrů prostřednictvím oblíbeného knihkupectví
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KNIHCENTRUM.cz. Pokud s sebou vezmete i děti,
nenechte si ujít kreativní tvoření, které připraví nakladatelství BOOKMEDIA.
Books & Pipes, z.ú.
1116
Nakladatelství, které má styl. Brněnské nakladatelství s dlouholetou tradicí a zkušeností. Specializuje
se převážně na vydávání odborné a nekomerční literatury. Umění & architektura / politika & společnost/
kultura & vzdělávání / literatura pro děti

Česká televize, Televizní studio Ostrava
136
Pod značkou Edice ČT se Česká televize od roku
2006 věnuje vydavatelské činnosti ve snaze přiblížit
divákům oblíbené pořady a osobnosti spojené s Českou televizí na DVD či formou knih. Populární postavičky z dětských pořadů ztvárňuje i jako hračky, soutěžní formáty připravuje do podoby společenských
her. Produkce z vydavatelství České televize je k dostání u všech dobrých knihkupců a prodejců.

D
C
Carcosa - Ing. Tatiana Žáčková 
134
Nové malé kroměřížské nakladatelství specializující se na horor a bizarní fantastiku. Vydáváme se do
končin, kam se jiní zdráhají vstoupit. Mezi naše autory
patří Carlton Mellick III, Edward Lee, Mark E. Pocha, H.
P. Lovecraft a Miroslav Pech.
Celé česko čte dětem	
7
Celé Česko čte dětem vede celostátní osvětovou
a mediální kampaň na podporu myšlenky o zásadním vlivu předčítání dětem na jejich emoční zdraví.
Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení,
rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění a učí morálním
hodnotám. Posláním kampaně je prostřednictvím
společného čtení budovat pevné vazby v rodině.
Centrum PANT
1321
Od roku 2007 otevíráme dveře modernímu chápání
dějin 20. století. V roce 2016 jsme v Ostravě začali provozovat komunitní a informační Centrum PANT
a významně tím tak posunuli těžiště našich aktivit
směrem k chápání současnosti. Prostřednictvím přednášek a besed s významnými českými osobnostmi
nabízíme lidem možnost kriticky nahlédnout na současné dění ve světě z různých úhlů pohledu. Svou činností vytváříme přirozený dějinný kontext a stavíme
most mezi minulostí a současností. Věříme, že existence prostoru pro takovýto dialog má hluboký smysl
pro naši budoucnost.
Cesta domů, z.ú.
106
Jsme malé nakladatelství, které se snaží přispět
ke zlepšení informovanosti o umírání, smrti a péči
o umírající. Vydáváme publikace pro odborníky i laiky, nemocné i pečující, ale i pro děti a jejich rodiče,
studenty a učitele. Zároveň připravujeme i různé typy
papírenského zboží.

Dianetické centrum z.s.
1130
Naše nakladatelstvi NEW-ÉRA vydává duchovní a filozofickou literaturu. Knihy a kurzy na zlepšení života.

E
Ehrenbergerová Michaela
1165
MY English BOOKS-nabízíme kvalitní anglické knížky a výukové hry od předních britských nakladatelů, kurzy angličtiny pro děti s metodikou MY English
(Montessori & Yoga) a školení a inspiraci do výuky pro
rodiče, lektory i pedagogy.

F
Fiducia1223
Spolek Fiducia provozuje nezávislé kulturní centrum
v Ostravě, kromě pořádaní kulturních akcí a vzdělávací činnosti se zabývá i vydavatelskou činností. Vydal unikátního poetického průvodce Ostravou-Cesty
do ostravského (v)nitrozemí, knihy Ostravské interiéry, Opavské interiéry, Ostrava za ostnatými dráty či
sborník Fiducia a 20 let ostravské umělecké scény.
Vytvořil Databázi ostravských památek a architektury, Databázi ostravských soch, Mapu ostravských
památek, Mapu ostravských soch a Mapu ostravských výletů. Již 7 let vydává ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu 4x ročně bulletin
Krásná Ostrava, ve kterém se věnuje historii i současnosti Ostravy, s akcentem na kulturní dědictví.

Seznam vystavujících
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J

Galerie PLATO
A246
Knihovna a čítárna jako umělecké dílo Jana Šerýcha
v galerii současného umění PLATO v prostorách
bývalého hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy.
Obsahuje přes 5 000 českých a zahraničních publikací a časopisů o umění a příbuzných oborech.
GeoBohemia, s.r.o.-Země Světa
Cestopisný měsíčník

139

Gmentová Eva
1123
Autorské nakladatelství s knihami pro děti a dospělé
Golden Dog
111
Nakladatelství Golden Dog se zaměřuje na horor,
thriller, detektivku a další domácí žánrovou literaturu. Jedním z cílů je podpořit české hororové autory
a vydávat je pod jednotnou značkou a spojit je tak
v soběstačnou a fungující skupinu.

Japonská knižní vazba
10
V rámci doprovodného programu Knižního festivalu
v Ostravě sme si pripravili po minulom ročníku opäť
workshop japonskej knižnej väzby pre začiatočníkov.
Čo so sebou? Dobrú a kreatívnu náladu, šikovné ruky,
všetko ostatné bude na mieste nachystané. Na konci
praktickej časti si každý účastník odnesie vlastnoručne ušitý zápisník a pár vedomostí k tomu. Cena
jednoho workshopu: 100,- (v cene sú recyklované papiere gramáže 80 g/m2 formátu A6, papiere na obálky
v rôznych farbách gramáže 130 g/m2, lnené nite a pomôcky k realizácií). Platba na mieste.
Jiří Walker Procházka a Klára Smolíková
2
Začarovaný Hvozd: Vytvoř si vlastní knížku – tvořivá
dílna: Pátek: 13:00–18:00 | Sobota: 10:00–18:00
Dětský koutek ve Sci-fi-Fantasy-Komiks zóně
Díky předpřipravené maketě si účastníci doplní, dokreslí
a dopíší vlastní příběh. Stvoří si vlastní hrdiny, navrhnou
tajemné lesní duchy a na mapě pojmenují místa, kde se
jejich knížka odehrává. Děti, které si vytvoří knížku, si
za odměnu odnesou časopis Tečka nebo Puntík

H
Hejkal s.r.o.-nakladatelství
119
Nakladatelství Hejkal vydává především českou
a překladovou (finskou a nově i rakouskou) beletrii
a spolupořádá 30. Podzimní knižní veletrh, který bude
23. a 24. října 2020 v Havlíčkově Brodě.
Horák Jan
124
OD FLAMINGA K PLAMEŇÁKŮM – příběh nejslavnější ostravské kapely; Jan Horák, Marie Rottrová, Petr
Němec, Hana Zagorová, Pavel Novák, Věra Špinarová,
Jaromír Löffler, Jaroslav Wykrent – jména zpěváků
kapely, kterou založil v roce 1966 Richard Kovalčík.
Kniha bohatá na autentické vzpomínky protagonistů
a pamětníků, dobové dokumenty a spoustu dosud nezveřejněných fotografií.
HOST-vydavatelství, s. r. o.
108
Vydává kvalitní českou prózu a poezii, překladovou
beletrii, detektivní romány, thrillery, sci-fi a fantasy,
literaturu pro děti a mládež, literární teorii a naučnou literaturu. Je spoluvydavatelem literárního měsíčníku HOST.

K
Kalia – workshop Krasopis
11
Na mini kurzu si účastníci vyzkouší základy moderní kaligrafie (brush letteringu) s velkými štětcovými
fixy ABT Dual Brush Pens (značka Tombow). Tyto fixy
mají velký štětcový hrot, který je vhodný pro kaligrafické popisky. Linka se mění od tenké po hrubou,
záleží na tlaku vyvíjeném na hrot. Inkoust je na vodní
bázi a bez zápachu. Barva inkoustu je černá. Na kurzu
budou dostupné materiály k procvičení základů krasopisu. Kurz se bude odehrávat v sobotu 29.2., vždy
max 6 osob na 45 min.
Kapitola FM
1314
Nezávislé místecké knihkupectví patří plochou i nabídkou k největším v Moravskoslezském kraji. Je známé svou profesionalitou a nadšením pro knihy.
Kulturní centrum Bílovec, p.o.
(Kendama workshop)
9
Městská knihovna Bílovec se stala v roce 2019
knihovnickou K2 – Knihovnou Moravskoslezského
kraje. Nabízí nejrůznější služby, věnuje se soustavně
čtenářské gramotnosti a mimoškolnímu vzdělávání,

věnujeme se také seniorům a různorodé přednáškové
činnosti. Knihovna nejsou jen knihy, ale hlavně lidé!
Knihovna města Ostravy, p. o.
A192
Knihovna města Ostravy je profesionálním a přátelským rádcem a navigátorem ve světě informací, který svým uživatelům nabízí příležitost k četbě,
vzdělávání i setkávání v otevřeném a klidném prostředí, podporujícím kultivaci vlastního názoru. To vše
ve 27 pobočkách s jedním čtenářským průkazem.
Univerzitní knihovna Ostravské univerzity
A247
Na Ostravské univerzitě studuje každým rokem okolo
10 000 studentů a díky unikátnímu složení fakult
(Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická
fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta) nabízí Ostravská univerzita
pestrou a širokou škálu studijních programů. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity je akademická
knihovna zajišťující informační podporu studia, výuky,
vědy a výzkumu realizovaných na Ostravské univerzitě. Nabízíme k vypůjčení studijní literaturu a své uživatele vedeme k informační gramotnosti. Naše služby
poskytujeme především studentům a akademickým
pracovníkům Ostravské univerzity, ale taktéž odborné
veřejnosti, a přizpůsobujeme je jejich potřebám. Klademe důraz na rozvoj online služeb a na rozšíření nabídky elektronických informačních zdrojů důležitých
pro vědu a výzkum.
Knihovna Václava Havla, o.p.s.
105
Knihovna Václava Havla vydává texty dramatika,
disidenta a prezidenta Václava Havla, texty o něm
a další související literaturu s posláním uchovávat
a dále šířit jeho duchovní odkaz.
Knihovna Třinec 
5
O Knihovně Třinec se často říká, že patří k nejprogresivnějším knihovnám u nás. Ale co přesně to znamená? Zkuste si představit prostor, který je trochu
kulturní, vzdělávací a komunitní centrum, kde pracuje parta knihovníků, která sleduje nejnovější trendy
v knihovnictví i ve světě kolem nás.
KRABIČKY, výrobní družstvo
6
Sociální podnik KRABIČKY, výrobní družstvo, je výrobcem Tvořivých sad a polotovarů k tvoření. Tvořivé
sady jsou vhodné pro děti od 3 do 99 let. Nabídka je
vhodná pro knihkupectví, knihovny, organizace pořádající výtvarné dílny, školy a nebo jen tak pro domácí
využití. Tvořivé sady lze vyrobit také na zakázku či
jako reklamní předmět.
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Křesťanské společenství Ostrava
1146
Církev Křesťanské společenství Ostrava již třetí rok
přichází s nabídkou pro širokou veřejnost – možnost
nejen si přečíst krátkou pasáž z Bible – ale i zároveň
ji vlastnoručně opsat na připravené archy papíru.
Po napsání každý obdrží památeční certifikát.

L
LINGEA s.r.o.
1320
Vydáváme celou řadu knižních slovníků od kapesních až po vůbec největší na trhu. Velmi oblíbené
jsou „mluvníky“, šikovné slovníky a slovníky slangu.
Jedinečná je řada konverzací, která svou aktuálností,
rozsahem, atraktivním vzhledem i množstvím užitečných příloh převyšuje jiné tituly na trhu. Neustále se
rozrůstá i série přehledných gramatik. Vydáváme i tituly zaměřené na češtinu, mimo jiné i první skutečně
aktuální výkladový slovník českého jazyka, Slovník
současné češtiny.
Legraf s. r. o.
147
Vydavatelství Legraf: Miroslav Jeřábek-Bonviván
Bohuslav Kilian, JUDr. Kilian sice není natolik známý
jako jeho synovec, evropsky uznávaný spisovatel Bohumil Hrabal, seznámit se s osudy tohoto podnikatele,
vydavatele společensko-uměleckých revue a svým
způsobem dobrodruha však je o to zajímavější.
Lexová Andrea, Mgr.
146
Liška-knížka, která tě naučí číst! Chcete se začíst do
poutavého příběhu, pobavit se veselými komiksy a poznat partu báječných kamarádů? Pořiďte si tuhle knížku!
Littera Silesia, s.r.o.
1132
Nakladatelství Littera Silesia vydává knihy Evy Tvrdé. Letos představujeme novinku: dvojjazyčné čtení
Očima vidět/Očami vidźeć (novela v češtině a stejná
novela i po našemu).

M
Madal Bal a.s.
129
Nakladatelství Madal Bal vydává oblíbené kartičky s aforismy, duchovní literaturu a hudbu, magnety s citáty. Pořádá také bezplatné kurzy meditace.
Na výstavě poskytujeme 25% slevu. eshop: zijdobre.
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Meander141
Nezávislé nakladatelství, které se s velkou péčí věnuje originální umělecké tvorbě pro děti a mládež, zejména původní tvorbě a autorské knize, klade přitom
velký důraz na výtvarné pojetí titulů. Snaží se vydávat knihy, z nichž bude dětem a mladým lidem jasné,
proč se vůbec říká „krásná literatura“.
Mental Cafe
A263
Hlavním cílem kavárny Mental Café je setkávání
veřejnosti s osobami s postižením na běžných místech
a v běžných životních situacích a bourání předsudků
s  tím spojených. Kromě tohoto sociálního podtextu
pojízdné kavárny, chceme nabízet zákazníkům kvalitní
kávu a navodit příjemnou náladu. Koncem roku 2019
jsme otevřeli kamennou tréninkovou kavárnu TO Místo na Poštovní 9 v Ostravě. Kromě kávových nápojů,
jež připravujeme z kávy Mental Coffee (pražírna Laura
Coffee), nabízíme zákazníkům také horkou čokoládu, čaj a limonády. Nápojový sortiment doplňujeme
sladkým pečivem, někdy také slaným občerstvením.
Na našem kafe stánku mají návštěvníci možnost zakoupit také dárkové předměty s kávovým motivem.
Mindok s.r.o.
4
MINDOK je vydavatelství moderních společenských
her pro děti i dospělé. Můžete se těšit na prezentaci
her z řady populárních SMART her pro jednoho hráče,
na postřehové a paměťové hry, u kterých si vyzkoušíte svou rychlost i bystrost, nebo na kvízové a párty hry jako Desítka a Krycí jména. Pro zvídavé tady
máme řadu 50 přírodních expedic, u nichž se něco
dozvíte a zároveň se skvěle pobavíte. Najdete nás
v  oranžovém stanu v centru dění festivalu.
Mladá fronta, a.s.
114
Nakladatelství Mladá fronta, nejstarší kontinuálně
fungující nakladatelství v ČR.
Moravská Bastei MOBA, s. r. o.
130
Nakladatelství MOBA patří mezi největší nakladatelské domy v České republice. Vydává kvalitní knihy
v mnoha edicích, jako jsou Severská krimi, Historický román, Světová krimi, Historická krimi, Literatura
faktu, Původní česká detektivka, Společenský román
nebo Rádce.
Moravskoslezská vědecká
knihovna v Ostravě, p.o.
A197
Vědecká knihovna sídlí v budově Nové radnice. Své
služby zaměřuje na studenty, vzděláníchtivou i čteníchtivou veřejnost, pedagogy, vědce. Nabízí odborné
tituly i beletrii, noviny, časopisy, elektronické zdroje,

hudební CD, audioknihy, normy… Organizuje kluby,
semináře, kurzy.
MYSTERYFILM135
Knížky Arnošta Vašíčka o pátrání po mimozemských
civilizacích, o nevysvětlených archeologických nálezech, historických otaznících, tajemných úkazech,
paranormálních jevech a jiných záhadách.
Mytago – fantasy obchod
1312
Mytago je malé žánrové nakladatelství specializující se
na hry na hrdiny, gamebooky a fantastiku. Mezi nejznámější tituly patří slavná série gamebooků Lone Wolf.

N
Nakladatelství Akropolis
142
Nakladatelství Akropolis se zaměřuje na vydávání
kvalitní literatury, ať už původní české, překladové či
literárněvědné. Velkou část produkce tvoří učebnice
češtiny jako cizího jazyka. Pravidelně se umisťuje na předních příčkách ankety o Nejkrásnější knihu
roku a v nominacích na Magnesii Literu.
Nakladatelství Epocha s. r. o.
1212
Literatura faktu a historie, nově je velký prostor věnován fantastice-řada FANTASTICKÁ EPOCHA, která
přináší tituly v žánrech sci-fi, fantasy a hororu. Součástí edičního profilu jsou také témata kulturně historická, dále memoáry, odborná literatura a příručky.
V menší míře vydává Epocha i beletrii.
Nakladatelství JOTA, s.r.o.
180
Nakladatelství JOTA vydalo za téměř 30 let své
existence více než 2 500 titulů v několika edičních řadách: Beletrie, Populárně naučná, Pro děti a mládež,
Literatura faktu a military, Biografie, Cestopisy, Turistické průvodce Bradt a Rough Guides.
Nakladatelství Kazda, s.r.o.
1133
Nové nakladatelství pro kulturu ducha a harmonický vztah mezi člověkem a přírodou. Výjimečné knihy,
které inspirují a přinášejí radost.
Nakladatelství Olympia, s.r.o.
1126
Jsme více než šedesát pět let existující nakladatelství a jako takové se řadíme k nejstarším stále fungujícím nakladatelstvím u nás. Mezi čtenáři
jsme oblíbeni a známi především našimi publikacemi
ze sportovního prostředí a turistickou literaturou, ale
také kvalitní dětskou beletrií, detektivkami z dostihového prostředí, literaturou pro mládež a dalšími žánry.
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Nakladatelství Paseka, s.r.o.
1173
– tradiční české nakladatelství. Překladová a tuzemská
beletrie, non-fiction, komiksy, dětská literatura a další
žánry. Jsme rádi, že s námi děláte Paseku.
Nakladatelství Slovart, s.r.o.
1217
Nakladatelství vydává převážně ilustrované populárně-naučné knihy pro děti a dospělé, umělecko-naučné, obrazové a encyklopedické publikace. Dovoz a vývoz knih (monografie, architektura, design,
fotografie).
Nakladatelství Sun, s.r.o
1277
Nakladatelství Sun, s.r.o. vzniklo v roce 2005. Těžiště produkce našeho nakladatelství je v knihách
pro děti předškolního a školního věku. Pro nejmenší
nabízíme leporela, knížky do vany, látkové knížky,
knížky s  velkými puzzlíky, zvukové knížky, prostorová leporela a  mnoho dalších. Pro předškoláky pohádky, ale i  cvičebnice, v nichž si procvičí zábavnou
formou tahy a  čáry, barvy, čísla a jiné dovednosti. Vedle toho vydáváme také soustu omalovánek
a samolepkových knížek. Pro větší děti nabízíme
první čtení, různé encyklopedie, knihy plné rad a triků, knihy o české historii, oblíbené dětské detektivky a spoustu dalších.
Národní památkový ústav
1262
Ostravské odborné pracoviště Národního památkového ústavu se zabývá ochranou, poznáváním a dokumentací památek na území Moravskoslezského
kraje. Poskytujeme poradenství i metodickou pomoc.
Zajišťujeme odborný dohled při obnovách. Organizujeme přednášky, výstavy a komentované prohlídky,
vydáváme publikace.
Národní divadlo Moravskoslezské
8
Zažij (Národní) divadlo (moravskoslezské) na vlastní
kůži! Přijďte si k nám udělat divadelní selfie v kostýmu a paruce nebo si zkuste střihnout Hamleta a  jeho
slavný monolog… Být či nebýt? Sdílejte selfíčka
a videa na sítích a dostanete bonusy na vstupenky
do našich divadel! Čtyři soubory, čtyři žánry: 18 premiér a dalších 30 inscenací na repertoáru. Těšíme se
na vás ve stánku Národního divadla moravskoslezského v herní zóně!
Nová Akropolis z.s.
126
Filozofická škola na klasický způsob a vydavatel
filozoficky zaměřené literatury. Organizátor vzdělávacích, kulturních a dobrovolnických akcí.

O
One Hot Book
103
Vydáváme audioknihy současných světových a českých autorů i klasiku a osobitou tvorbu pro děti. Audiokniha pro nás není pouhým převyprávěním textu,
ale uměním vzniklým ze spolupráce režisérů s pečlivě vybranými herci. Náš profesionální přístup zahrnuje kompletní produkci včetně dramaturgie, hudby
a designu.

Protimluv, z.s.
1174
Protimluv, ostravské nakladatelství nekomerční literatury zaměřené na domácí i překladovou beletrii
vydávající stejnojmenný literární časopis Protimluv.
Na festivalu uvede autory Ladislava Vrchovského
(Kdy na slzy není čas), Davida Bátora (Rozhraní)
a  Martina Šenkypla (Černý vesmírný popel).

R
Ostravské muzeum, p.o.
A292
První muzeum v Ostravě bylo založeno již v roce 1872
a od roku 1931 je umístěno ve staré radnici na Masarykově náměstí. Muzeum mapuje historii, život a přírodní podmínky Ostravy, ke kterým pořádá výstavy,
lekce pro školy a přednášky pro veřejnost. Součástí
muzea je knihovna se specializovaným historickým
fondem v počtu 28 000 svazků.

Rezková Helena
110
Vydavatelství Heleny Rezkové, založené v roce 2009,
se zaměřuje na vydávání regionální literatury z oblasti východních Čech a na knihy pro děti.

S

P
Poketo1308
Poketo je malé nakladatelství (nejen) pro děti. Tvoříme malé knížky vhodné na cesty i do čekáren. Českou abecedu nabízíme v hravých formách, aby se
lépe učila. A vymýšlíme vystřihovánko-omalovánky,
aby děti samy zapojily vlastní fantazii a kreativitu.
Nově u nás najdete i deskové hry. Jednoduchost, estetičnost a zábáva i v učení přitom tvoří naše zásadní
principy.
PORTÁL, s.r.o.
1218
Knihy a časopisy z oblasti vzdělání a výchovy, pedagogika, psychologie, sociologie, sociální práce, nápady, hry, tvořivost, spiritualita.
PRESCO GROUP, a.s.
1154
Nakladatel a distributor kalendářů, diářů, notesů, knih
a školních potřeb. Na českém trhu působí od roku
1995. Knihy vydává pod vlastními značkami ELLA &
MAX a PRESCO BOOKS. Školní potřeby vyrábí pod
značkou BAAGL.

Seqoy s.r.o.	
Distribuce sci-fi, horroru, fantasy a komiksů.

1114

Šíření písma svatého	
1170
Vydávání a rozšiřování křesťanské vzdělávací literatury.
Šulc-Švarc, s.r.o.
1127
Působí nepřetržitě na knižním trhu od roku 1991. V 90.
letech vydalo více než dvě desítky překladů, ale od
začátku se soustředilo na spolupráci s českými spisovateli. Vydává především krásnou literaturu (romány, prózy, poezii), vedle ní knihy pro děti a mládež
a v nezanedbatelném počtu také věcnou literaturu.
Ke kmenovým autorům nakladatelství patří Ludmila
Vaňková, Magda Váňová, Jiří Žáček, Iveta Svobodová,
Boris Pralovszký, Jana Pechmanová, Iva Lecká... Vydání Saturnina Zdeňka Jirotky s ilustracemi Michala
Hrdého v nakladatelství Šulc-Švarc vyhrálo v roce
2009 anketu Kniha mého srdce.
Šuplík1307
Nakladatelství Šuplík pomáhá autorům, kteří si píší
do šuplíku uskutečnit jejich sny a vydat knihu.

PRESTON HITECH s.r.o.
1175
PRESTON HITECH je malé ostravské nakladatelství,
které vydává knižní publikace od roku 2013. Zaměřuje se zejména na tvorbu začínajících autorů píšících
prózu, poezii, divadelní a rozhlasové hry.
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Týdeník Respekt
1322
Týdeník Respekt byl založen v listopadu 1989 skupinou samizdatových novinářů. Profiluje se jako liberální, kritické médium, které věří ve svobodu lidského
ducha a nutnost pochybovat při jejím každodenním
naplňování.

Univerzita Palackého v Olomouci	
137
Vydavatelství Univerzity Palackého a Vydavatelství
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
publikují pestrou paletu odborných knih z různých
oborů, a to jak domovských autorů, tak externích
odborníků.

Z
Zastoupení Evropské komise v ČR
1265
Stánek „Humor sbližuje“: Víte, jaké vtipy říkají Švédové o Norech? Chcete si přečíst evropskou poezii
v českých překladech? Jste rádi v obraze, ale nechcete nalítnout dezinformačním webům?
Přijďte si zasoutěžit, podiskutovat a dozvědět se
spoustu zajímavých informací na stánek Zastoupení Evropské komise v ČR. Soutěžíme o čtečku Kindle,
knihu „Humor sbližuje“, jedinečnou kolekci nejlepších
vtipů zemí EU (včetně Spojeného království) a představujeme putovní výstavu evropských básní „Poezie
na kolečkách“. Navštivte nás v sobotu 29. 2. od 13:00
do 16:00 na stánku a získáte zdarma vlastní portrét
od populárního karikaturisty Václava Šípoše.

Novinky Nakladatelství JOTA na Knižním festivalu Ostrava

20% VELETRŽNÍ
SLEVA
Zveme Vás také na akce našich autorů:
Jana a Daniel Urbanovi: Velká cesta kilem za Čingischánem
sobota 14.00, Hlavní scéna veletrhu Dovolená
Busny: Afrikou tam a zpět – sobota 16.00, Nakladatelská scéna
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WWW.JOTA.CZ

Jste stále více rozčarovaní ze
současné politiky — z absurdně složité
správy věcí veřejných i soukromých,
z masivního nárůstu byrokracie
a státní šikany, z postupné ztráty
soukromí a svobody?
• Přečtěte si knihu politika a politologa
Petra Fially a šéfredaktora revue
Kontexty Františka Mikše
• Konzervatismus jako pragmatická
odpověď na krizi moderní doby
• Věnováno Siru Rogeru Scrutonovi
• Nyní i jako audiokniha
Možnost nákupu u stánku nakladatelství
BOOKS & PIPES č. 1116 nebo přes e-shop
www.bookspipes.cz

Autoři na besedě v ostravském Domě knihy

www.bookspipes.cz/konzervatismus-dnes
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ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ

POKRAČOVÁNÍ ZA CHVILKU

S HALINOU PAWLOWSKOU

KNIŽNÍ FESTIVAL OSTRAVA

Sobota 29. února | 12–13 h

dvojka.rozhlas.cz
30

program

VÝHODNÁ SLEVA

20 %

PORTÁL
NA KNIŽNÍM
FESTIVALU
OSTRAVA

PORTÁL NA STÁNKU 1218:
• stovky našich knížek pro děti, studenty,
laiky i odborníky
• možnost platby kartou nebo v hotovosti

www.portal.cz

NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO NÁKUP
KNIH NA OSTRAVSKU
SMETANOVO NÁM. 222/8 VEDLE DIVADLA A. DVOŘÁKA

program
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festival pro vás připravili

