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Čím VÍCE knih nakoupíš, tím větší SLEVU máš.

AKCE V RÁMCI PROJEKTU DŮM KNIHY ŽIVĚ!!! 
SPOLUFINANCUJE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA.

Rezervujte si místo na webových stránkách  www.knihcentrum-ostrava.cz/rezervace  nebo telefonicky 
607 082 029. Upozornění – 15 minut před začátkem akce rezervace propadají, dostavte se prosím včas!

NOVINKA - 10% sleva na uvedené tituly platná vždy do dne události.

Lenka a Stanislav Rekovi: Ostravské těžní věže 21. století

květen

3
STŘEDA

Eliška Hašková Coolidge: Pět amerických prezidentů, česká babička a já

květen

15
PONDĚLÍ

František Kalenda: Vraždy ve znamení hvězdy

květen

17
STŘEDA

Vernisáž a beseda o historických průmyslových perlách Ostravy. V naší metropoli se zachovaly těžní věže již jen na 9 dolech, 
což je určitě méně než současný počet supermarketů. Lenka a Stanislav Rekovi objevují krásu těchto dnes již opuštěných míst 
prostřednictvím hledáčku fotoaparátu. Prohlédněte si jejich fotografie na vernisáži a zjistěte, jaké příběhy za nimi stojí.

František Kalenda je český publicista, spisovatel a autor především historických románů. Povídky píše od dětství, v roce 2011 
mu vyšel debutový román Despota. Nyní přichází s prvním dílem trilogie Vraždy ve znamení hvězdy. Nahlédněte pod pokličku 
tvorby tohoto detektivního románu z doby Karla IV. 

Eliška Hašková Coolidge je výjimečná česká osobnost, která se dokázala prosadit ve vrcholném politickém prostředí USA. Svou kariéru 
začala v Bílém domě, kde dlouho pracovala jako zvláštní asistentka pěti amerických prezidentů. Prosadila se také v dalších důležitých 
amerických vládních organizacích. Zjistěte, jaká byla její cesta z Prahy až za oceán a jakým aktivitám se věnuje dnes.

Tatjana a Pavel Kopřivovi: Respektovat a být respektován

květen

9
ÚTERÝ

Beseda a autogramiáda významných psychologů s dlouholetou praxí v oblasti klinické psychologie, psychoterapie 
a poradenství. Autoři vám poradí, jak na partnerské vztahy, výchovu a vzdělávání s kladným a respektujícím přístupem. 
Předají vám své nejlepší zkušenosti a napoví, jak efektivně komunikovat s okolím. 

1600 -1700

1600 -1700

1600 -1700

1600 -1700

Markéta Harasimová: Poháry touhy

květen

4
ČTVRTEK

Markéta Harasimová začala psát už během studií a dnes se literární tvorbě věnuje na plný úvazek. Její knihy jsou laděny eroticky a detektivně.  
Na motivy knihy Sametová kůže aktuálně vzniká scénář k natáčení celovečerního filmu pod stejným názvem, jehož je spoluautorkou.  
Přijďte s ní pokřtít její novinku Poháry touhy do DOMU KNIHY, kmotry publikace budou VIP hosté!  

1600 -1700

Michaela Smékalová - Beseda o Londýně a okolí s průvodcem

květen

22
PONDĚLÍ

Bude průvodce už na letišti? Co v Londýně a jeho okolí navštívím? Vydáme se po stopách Harryho Pottera? Kde 
mají nejlepší Fish and Chips? Přijďte mezi nás a dozvíte se to. Naše průvodkyně Michaela Smékalová si pro vás 
připravila praktické rady na cestu, informace ze zákulisí našich zájezdů do Anglie i další zajímavé tipy.

1800 -2000

Tomáš Kosačík - knihy Břicháče Toma 

květen

23
ÚTERÝ

Tomáš Kosačík se potýkal s nadváhou už od dětství. Vyzkoušel mnoho „zaručených“ metod, ale po každém pokusu se kila 
opět vrátila. Zlom nastal až v té době, kdy se rozhodl zapomenout běžné rady a najít si vlastní cestu. Zhubl celých 27 kg  
a ručička na váze se zastavila. Od té doby inspiroval stovky tisíc čtenářů. Přidejte se mezi ně i vy.

1600 -1700

Lennie Maxx: Akční ženy

květen

25
ČTVRTEK

Lennie Maxx je novinářka, scénáristka, autorka a fotografka. Napsala několik scénářů pro Slovenskou televizi a scénář k 9 dílnému 
seriálu Na konci je život. V rámci své spisovatelské kariéry nyní přichází s třetí knihou Akční ženy, která je humorným nahlédnutím 
do života současných žen. Podobnému tématu se věnovala i v knize Druhý dech, kde nahlédla do života známých českých 
a slovenských osobností po čtyřicítce.

1600 -1700

Jiří Kuchař: Jak dál po antibiotikách

květen

24
STŘEDA

Beseda a autogramiáda spisovatele, publicisty a jednoho z největších znalců alternativní medicíny u nás. Švýcarský průzkum zjistil,  
že když se řekne lék, 85 % lidí si vybaví antibiotika. S nimi má zkušenost snad každý z nás. Co ale po nich? Jak pomoct tělu najít opět  
rovnováhu poradí Jiří Kuchař.

1600 -1700

Vlastimil Petržela: Vzlety a pády

květen

18
ČTVRTEK

 Již od raného dětství se u Vlastimila Petržely projevoval fotbalový talent a takřka extrémní cílevědomost. Slibnou kariéru náhle 
zabrzdil úraz, a talentovaný útočník odešel do invalidního důchodu.  Začal se věnovat trenérské práci. Obří výdělky ho ale nahnaly 
do kasina, kde protočil přes půl miliardy. Vyslechněte si výpověď současného trenéra Baníku plnou vzletů a pádů.

1600 -1700

 Petr Vabroušek: Jak na triatlon

květen

31
STŘEDA

Petr Vabroušek je přední světový triatlonista, který absolvoval 180 dlouhých ironmanů, stovky půlmaratonů a dalších závodů, jako 
třeba maraton na obou pólech (v obou případech zvítězil). Je to prostě sportovec každou buňkou. Na besedě vám popíše svou cestu 
za úspěchem a přidá pár rad pro začínající sportovce.

1600 -1700

Jaroslav Dušek - Vyprávění z poslední cesty do Austrálie

květen

26
PÁTEK

Jaroslav Dušek patří mezi nejtalentovanější herce své generace. Je doma jak před filmovými kamerami, tak na divadelních 
prknech. Kromě toho je i skvělým improvizátorem a režisérem. Na poli spisovatelském se doposud objevil s knihami 
Ze mě a Tvarytmy a vzhledem k jeho nezaměnitelnému hlasu načetl také řadu audioknih. Využijte jedinečné příležitosti
k osobnímu setkání a poslechněte si jeho zážitky z turné po Austrálii. Chybět nebude ani autogramiáda.

1500 -1600




