DOPROVODNÝ PROGRAM 8. OSTRAVSKÝ KNIŽNÍ VELETRH
PÁTEK 2. BŘEZNA 2018
10:30 – 11:00 Soutěž o básničku na téma „Moje rodina“ - vyhlášení vítězů
Soutěž je určena pro děti základních škol Moravskoslezského kraje. Básně mohou mít různou
podobu a mohou mít neomezené množství slov a veršů. Podmínkou je, aby básně byly
psány rukou na stránku formátu A4, ne na počítači. Soutěží vždy celá třída, ne jednotlivci, a
to ve dvou věkových kategoriích: 1. kategorie: 1. – 5. třída, 2. kategorie: 6. – 9. třída.
11:00 – 11:30 Povídání o mamince a tatínkovi
Než se narodíme, rozhlédneme se, kde nám bude na světě nejlíp. Toník si našel dva domy,
červený a modrý. A také maminku Lucii a tatínka Josefa. Autorské čtení Pavla Cmírala a
Kristiny Dufkové. Soutěž o knihu. Moderuje Jitka Saturková.
11:30 – 12:15 Všude žijí lidé
Danka Šárková představí své dvě poslední knihy a to Světlo a tma a Horal(ka). Část besedy
bude plná povídání o cestách, kam jen s batohem na zádech odjela, aby místní obyvatelstvo
poznala, pochovala děti a vyzkoušela místní kuchyň. Součástí bude i autogramiáda 13 knih,
které si můžete koupit za veletržní cenu.

12:15 – 13:15 Ivona Březinová - GO! to jsou příběhy o přežití
Autorka knihy Řvi potichu, brácho a mnohých dalších.
Nová řada dobrodružných příběhů pro děti a mládež má název Gang odvážných. Skupina
šesti dětí ve věku deset až šestnáct let prožívá situace, při kterých se dostávají na hranu
života a smrti. Ztroskotání na moři, sněhová bouře, lavina, bloudění v tropické džungli… co
bude následovat?

13:15 – 13:45 Lenka Kocierzová - Představení knihy Co víme o smrti…?
Citáty z bible, žalmů, modliteb, nápisy na hrobech, verše o smrti a další zajímavosti na
opomíjené a tabuizované téma obsahuje kniha autora Miroslava Sígla. O smrti jsou písně,
opery, obrazy, filmy, denně používáme přísloví o ní, aniž si to uvědomujeme. Knihu představí
autorova dcera Lenka Střížovská-Síglová a její ilustrátorka Lenka Kocierzová. Mohla by
obohatit váš pohled na téma život a smrt a nad jejími ilustracemi je možno přemýšlet o
životě, protože takto je čtenáři představována. Druhé vydání vydalo nakladatelství Olympia.

13:45 – 14:15 Vydejte se do světa fantazie s Kamilou Teslíkovou a Eva Gargašovou,
autorkami knih i pořadu Draci v hrnci, Ty Brďo a U6-úžasný svět vědy.

14:15 – 14:45 Čechoslováci v Gulagu
Jak se občané Československa a krajané žijící na území Sovětského svazu dostávali do soukolí
totalitní mašinérie – dvanáct příběhů reprezentujících tragické osudy desetitisíců lidí.
Beseda s autory knihy – Janem Dvořákem a Adamem Hradilkem. Moderuje Jan Saturka.

15:00 – 15:30 Křest audioknihy Rudé paprsky severního slunce.
Pořádají nakladatelství Tebenas a nakladatelství Hejkal, knihu pokřtí Arnošt Vašíček.

15:30 – 16:00 Karin Babinská – Kecy, kecy, kecičky
Karin Babinská napsala knihu o tom, jak i neobyčejní lidé mají obyčejný život. Příběh, v jehož
průběhu se z přítelkyně stane manželka Richarda Krajča, je plný nejrůznějších momentů z
„kuchyně“ tohoto slavného páru. Návštěvníci se mohou těšit na besedu spojenou
autogramiádou autorky.

16:00 – 16:30 Doteky přírody – kniha vybraná do Katalogu Nejlepší knihy dětem 2016/2017
Nechte se okouzlit líčením přírody v podání Václava Chaloupka. Knihu prodchnutou
autorovými vzpomínkami a nevšedními zážitky dotváří více než pět set působivých fotografií
Taťány Typltové. Autogramiádu moderuje Jitka Saturková.

16:30 – 17:15 VELKÉ TAJNOSTI
Arnošt Vašíček představuje novou knížku především o současných senzačních objevech
Mimozemšťané z planiny Nazca – Tajemství Opičího boha – Ostrov čarodějů – Jeskyně tisíců
sluncí – Šokující mumie - Znovu ty pyramidy – Záhady na dosah ruky….

17:15 – 18:00 Michal Viewegh
Patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům vůbec. Jeho knih se prodalo více než milion
výtisků a řada jeho románů byla zfilmována. Mezi jeho čtenářsky neoblíbenější knihy patří
Báječná léta pod psa, Román pro ženy či Účastníci zájezdu. Autorovy knihy jsou nejen
úspěšné u čtenářů, zároveň je jedním z mála spisovatelů, kteří se záhy po vydání dostali do
doporučené školní četby a je tak považován za současného klasika české literatury.
Na veletrhu bude číst ze své současné tvorby, představí některé ze svých nejnovějších
povídek.

SOBOTA 3. BŘEZNA 2018
10:00 – 11:00 Literární legenda Ostravy, Miroslav Stoniš, autor více než dvou desítek knih, z toho
především románů, např. trilogie Nad propastmi lásky a zrady (2015), dramatik a scenárista,
bude číst ze svého nového rukopisu spolu s básnířkou a prozaičkou Lydií Romanskou, která
loni vydala pozoruhodnou knížku veršů Prázdniny s Henrim, jež navazuje na její sbírku Sirka
Henriho Bremonda z předchozího roku; obě publikace se vztahují k autorčině zájmu o tzv.
"čistou poezii". Skupinu dovrší spisovatelka Jana Richterová z Opavy, autorka zatím čtyř
úspěšných dílů pentalogie Zahrada, která bude prezentovat pátý díl (Hostina) této rozložité
románové formy v žánru fantasy a magického realismu, jenž vyjde letos. Ve 13:30 Vás
srdečně zveme na stánek Nakladatelství Kruh, na autogramiádu výše zmíněných autorů.
11:00 – 11:30 Teleskop
Dobrodružný příběh s fakty o vesmíru a jeho zákonitostech. Autogramiáda
Sandry Vebrové a moderátorů pořadu Jindřicha Žampy, Matěje Vlčka a Vlaďky Havlíčkové.
Soutěž o knihu. Moderuje Jan Saturka.

11:30 – 12:00 Vaříme podle Herbáře 5
Lahůdky z jídelníčku našich předků i ochutnávky ze světa, pečení, zavařování, nakládání a
sušení, ale také biozahradničení a tipy na původní české odrůdy. Kulinářské povídání
s Kateřinou Winterovou nejen o pátém dílu kuchařského bestselleru. Moderuje Jitka
Saturková.

12:00 – 12:30 Tuláček a Klára – pohádka o pejskovi a holčičce
Překladatelka, zpěvačka a básnířka Yvetta Ellerová uvede pohádku Tuláček a Klára
(Protimluv, 2017) Erika Jakuba Grocha, úsměvnou knihu o dvou přátelích – holčičce Klárce a
pejskovi Tuláčkovi a o tom, jak překonali různé životní překážky. Sedm krátkých pohádek,
doprovázených poetickými obrázky ostravského malíře Zdeňka Janošce Bendy, naznačuje, že
nejdůležitější a cenné jsou skutečné potřeby jako domov, jídlo a láska a že za zbytečnostmi
jako shon, sláva se ukrývá jen mnoho zbytečného trápení.

12:30 - 13:00

Eva Tvrdá: Města v Českém Slezsku. 100 let novodobého Českého Slezska, 1918–2018
Charakter současného Českého Slezska lze vystopovat prostřednictvím měst, která vyzařují
genius loci jednotlivých částí tohoto málo známého regionu. Eva Tvrdá v loňském roce
navštívila města Českého Slezska, bylo jich celkem 34, mobilem si je vyfotila a o každém z
nich napsala krátké pojednání. Nyní čtenářům předkládá aktuální svědectví o stavu Českého
Slezska po stu letech jeho existence. Knihu pokřtí Markéta Hejkalová.

14:15–14:45

Habsburkové – Nelehká samota trůnu
S autorem Vladimírem Mertlíkem o dynastii, která od 10. století určovala pohyb dějin a byla
nejmocnější dynastií světa 640 let. O intrikách diplomacie i intimních osudech členů rodu. O
roli lásky a nenávisti v zápasech o císařskou korunu. Moderuje Jan Saturka.

15:00 – 16:00 Arnošt Vašíček-Krev démona
Doktor Runa, komisař Sumara a inspektorka Šímová řeší sérii rafinovaných vražd. Dovedou
je k pachateli templářské šifry v kostele svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci? Beseda
s Arnoštem Vašíčkem. Ukázky z knihy čte Tomáš Jirman. Uvádí Jan Saturka.

16:00 – 17:00 MUDr. Radim Uzel
Rád se vrací do Ostravy, protože se v tomto městě narodil a prožil zde nejproduktivnější část
svého života (od 33 do 50 let). Málokdy se stane, aby zde nepotkal někoho, koho vlastníma
rukama přivedl na svět. V ostravské televizi a rozhlase také zažil své začátky veřejného
vystupování. Dr. Uzel ale není jen gynekolog, sexuolog a vysokoškolský pedagog, ale je také
autorem osmnácti knih a rád se proto ostravskému publiku představí i jako spisovatel a
místopředseda Obce spisovatelů České republiky. Některé jeho tituly měly velký čtenářský
úspěch a jsou vydávány v dalších vydáních. To se týká i nového vydání jeho knihy “Sexuální
mýty a pověry”, která vyjde v květnu a bude doplněná a rozšířená zejména proto, že těchto
pověr neubývá, ale spíše přibývá a často se tak děje desinformačním působením internetu a
sociálních sítí.

17:00 – 17:30 Barbara Nesvadbová – Laskonky
„Ne to, co prožijeme, ale co si přejeme prožít, patří k nejzásadnějším vzpomínkám.“
Proč si neustále obouváme boty, které přece vždycky tlačily… Může existovat nevěra, která
nezraňuje? Opravdu lze mít sex bez závazků? A kdy přijde po střídavé péči i střídavá
povinnost a role rodičů se konečně vyrovnají? Povídky o nešťastné zamilovanosti a šťastných
flirtech. Láskonky jako Laskonky. Autorské čtení a autogramiáda Barbary Nesvadbové.
NEDĚLE 4. BŘEZNA 2018
10:00 – 11:00 Jak vzniká kniha krok za krokem
Malé rodinné nakladatelství Elmavia vám interaktivním způsobem přiblíží zrození knihy.
- úvodní kruh a zábavné seznamovací aktivity
- kdo jsme a co děláme, krátký příběh o nás a naší autorské tvorbě
- interaktivní představení knih našeho nakladatelství Elmavia-Pohrátky aneb Cesta
pavoučka Vincka, KukadýlkO a Vincek, Vlk a Lucinka a společné aktivity nad knihou (pohyb,
rytmus, interaktivní divadýlko, čtení)
- povídání o tom, jak vzniká kniha (interaktivní formou, otázky, diskuze, inspirace)
11:00 – 12:00 Tereza Salte – Šlehačková oblaka
„Deníkovými zápisky na svém blogu TerezaInOslo motivuje tisíce lidí, aby přestali snít a
začali si své sny plnit. Tady a teď!“
Měla kupu snů a bezhlavě se za nimi vrhla až na sever. Tereza vypráví svůj životní příběh s
retrospektivou do dětství, které bylo kouzelné a zároveň plné dřiny. Propocené vzpomínky
na tréninky gymnastiky se mísí s vůní šeříkové zahrady starého domu na Ořechovce, ve
kterém vyrůstala. V Norsku prožívá svou pohádku, ale i hořké chvíle odloučení od rodiny,
ztrátu nejbližšího člověka a momenty, kdy musí začít svůj život zase a znovu téměř od nuly.
Autorské čtení a autogramiáda Terezy Salte.

13:30 – 13:50 Lenka Kocierzová - Vítkovické Vítkovánky
Ostravská výtvarnice, kronikářka, průvodkyně Ostravou a Vítkovicemi. V krátkých příbězích
malého skřítka a jeho kamarádky propojuje historii zvláštního místa se vzpomínkami z
dětství. Přibližuje tak dětem rodné město a pohodu dětství nejen slovy, ale i obrazy a
ilustracemi.
14:00 – 15:00 Petra Štarková - Jak to chodí v lidské hlavě - Psychologie pro děti
Interaktivní program spojený s besedou, který dětem představí vědu o lidské duši hravou
formou. Petra Štarková je psycholožka a autorka dětských knížek Pirát jménem Šampaňský,
Jak to chodí v lidské hlavě (naučná kniha o psychologii určená dětem) a Lukáš a profesor
Neptun (příběh chlapce s autismem). Na veletrhu zakoupené knihy je možné si nechat
podepsat.

Změna programu vyhrazena

