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KNIHOBRANÍ  - 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.

Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá - Žlutý baron

září 
6

STŘEDA 

Beseda a autogramiáda Jakuba Patočky, šéfredaktora Deníku Referendum, a jeho kolegyně, reportérky Zuzany Vlasaté, kteří stojí za bestsellerem Žlutý baron. Autorská 
dvojice v sérii reportáží přináší informace o působení Andreje Babiše v podnikání, ve státní správě, politice a v médiích. Souběžně s knihou byl natočen také film Selský 
rozum (autorů V. Janečka a Z. Piussiho), který se promítal v rámci jejich tříměsíčního turné po celém Česku a večer po autogramiádě bude v Ostravě opět ke zhlédnutí.

1600 -1700

Nový kariérNí řád aNeb „Učitel třetí kategorie“ • Může Učit Nositel Nobelovy ceNy 
za cheMii Na české středNí škole cheMii? • ředitelé škol, otloUkáNci všech otloU-
káNků • co Má být ve školství jedNotNé a co Naopak NeMá! • MatUrity • čtvrtiNa 
MatUraNtů propadla z MateMatiky • kvalita Na úkor kvaNtity ve školství • dě-
kovNé cedUle do každé školy • více hodiN a více let ve škole… • začaly prázdNiNy 
• Na dovoleNoU do zahraNičí • prázdNiNy ii • koNečNě reálNý prograM z MšMt 

• školy v aMerice • jedNotNé 
přijíMací zkoUšky • starat se 
o své vzděláNí sáM? • výroba 
vlastNí MarMelády a 20 žáků 
ve škole Navíc • co přiNe-
se školNí rok? • školský oM-
bUdsMaN, to NeNí vtip • jed-
NotNý registr Učitelů • Ma-
Nager pro výkUp lahví v  sá-
Mošce • jak dloUho Mají děti 
deNNě sedět ve škole? • Mají 
být české školy toleraNtNí 
i ke kaNibalůM z Nové gUiNey? 
• Newspeak george  orwella 
• co by Mělo být starostí Mi-
Nistra školství? být v televi-
zi? • Naše vysoké školy a  je-
jich výkoN? • poviNNá školka 

aNeb další prodloUžeNí školNí docházky • sedMNáctý listopad • co je víc, tet-
řev Nebo člověk? • od kdy zavést poviNNoU MateMatikU U MatUrity? • Mílový-
Mi kroky k prosperitě • co týdeN dal • Na váNoce vyhazov • evropské sjedNoce-
Ní váNoc • vzhůrU Na lyžáky! • výchova, jak být sNadNoU obětí • zdraví a NeMoc-
Ní • s předMlUvoU bohUMila pečiNky • Norsko je krásNá zeMě • MalUál pro  
eNtoMologa • MilioN xeNofobů • kritizovat poMěry v českéM školství je sNad-
Né • kdy koNčí školNí rok? • Učitelské Mzdy • v  hospodě • daňové přizNáNí • 
zNárodNěNí bytů • jak jseM MáleM zbohatl • Novela školského zákoNa • vál-
ka… se blíží • hokejový děs aNeb je sUis paN Načeradec • vrcholí dUbeN, Mě-
síc bezpečNosti • pro žákyNě poNíka s Mašlí • U MatUrit by se NeMělo zkoUšet 

poNdělNí koMeNtáře 
aneb Braňme normální svět

Klaus ml.Václav

Lydie Romanská - Prázdniny s Henrim
Křest a autogramiáda. Lydie Romanská, rodačka z Polanky nad Odrou, začala své básně veřejně publikovat už na střední škole. Knižně debutovala v 70. letech, kdy  
se lyrickoepickou skladbou Poema Ostrava pokusila vyjít vstříc dobovým požadavkům a na „širokém plátně“ zachytila atmosféru a historii průmyslového Ostravska.  
Těžiště její tvorby však leží především v oblasti intimní lyriky, usilující o sebepojmenování a vyjadřující pocity sounáležitosti člověka s přírodou. 

1600 -1700

Tomáš Král - Beseda v rámci Svatováclavského hudebního festivalu
Beseda s barytonistou Tomášem Králem, který přiváží na Svatováclavský festival výjimečný projekt Nebeská růže. Tématem besedy bude hudební 
směrování a další umělecké plány tohoto talentovaného mladého umělce. 

1700 -1800

Michal Viewegh - Bůh v renaultu
Beseda a křest audioknihy nejúspěšnějšího českého spisovatele. Michal Viewegh je držitelem ocenění Magnesia Litera a Ceny Jiřího Ortena.   
Již od roku 1983 publikoval povídky v Mladé frontě. Po dokončení vysoké školy se krátce věnoval vystudovanému oboru, ale už v roce 1993  
učitelské povolání opustil. Stal se na dva roky redaktorem v nakladatelství Český spisovatel, pak definitivně spisovatelem z povolání.

1600 -1700

Tradiční besedy s piloty, které jsou součástí doprovodného programu XVII. ročníku Dnů NATO v Ostravě. 

Miroslav Kasáček a Luděk Navara - Na útěku

Besedy s piloty ke Dnům NATO

Luděk Navara je od roku 1995 redaktorem MF DNES. Zabývá se mimo jiné zločiny komunismu a nacismu. Na knize popisující životní osudy 
válečného letce Josefa Brykse spolupracoval s Miroslavem Kasáčkem, jenž je zakladatelem občanského sdružení Paměť, které prostřednictvím 
konferencí, výstav a různých publikací mapuje a zveřejňuje příběhy komunistického bezpráví.

1700 -1800

Předpremiérová beseda NDM – ZOB, ZOB, ZOBAN!!! 
Setkání s ostravským skladatelem Edvardem Schiffauerem, vedoucí Operního studia NDM Lenkou Živockou a dalšími  
zajímavými hosty u příležitosti uvedení dětské operky ZOB, ZOB, ZOBAN!!!

1600 -1700

Václav Klaus ml. - Pondělní komentáře aneb Braňme normální svět

Václav Klaus ml., bývalý ředitel gymnázia PORG a expert na oblast školství, přichází s knižním pokračováním úspěšných Pondělních komentářů. Ty vycházejí na serveru 
Novinky.cz již více než 3 roky. Každé pondělí je čte zhruba 200 tisíc lidí. Netýkají se jen školství, a především nestárnou v čase. Koneckonců, přesvědčte se sami.

1600 -1700

1400 -1700

Adolf Dudek - Cestovatelské kreslení

Nejprodávanější ilustrátor dětských knih Adolf Dudek si pro ty nejmenší připravil představení, se kterým procestují celý svět. Kreslit se bude na keramickou tabuli, 
a děti tak poznají život a zvyky v jiných zemích. Jednoduchým způsobem spojí mluvené slovo s vizuálním sdělením a kresbou. 

1000 -1100

Vlastimil Vondruška - Husitská epopej V.

Vlastimil Vondruška je literárně činný už od mládí. Dosud publikoval více než 50 vědeckých studií a článků o dějinách hmotné kultury, 20 knih vědeckých a populárně 
naučných, více než 50 historických románů pro dospělé a několik i pro mládež. Jeho knih se prodalo už více než 1 milion. Přijďte se seznámit s tímto úspěšným 
autorem osobně. 

1600 -1700

Premiérová degustace vín
Degustace vín ze společnosti Víno Rakvice. Historické kořeny firmy sahají až do roku 1886. V té době se v Rakvicích usadil praděd nynějšího majitele, který zde  
začal pěstovat vinnou révu. Vinice v této lokalitě jsou trvalým zdrojem kvalitní suroviny pro výrobu bílých i červených vín. Vinařství v současnosti obhospodařuje
v integrované produkci přibližně 18 ha vinic. Na akci je nutná rezervace za poplatek. 

1800 -1900

Miroslav Singer a Petr Kolář - Jak shodit kila a oslabit korunu
Miroslav Singer je přední český ekonom a bývalý guvernér České národní banky. Z čela centrální banky odešel po ukončení druhého funkčního období v červnu 2016. 
Poté byl jmenován do funkce ředitele institucionálních vztahů a hlavního ekonoma Generali CEE Holding. Jeho kniha, kterou literárně upravil Petr Kolář, připomíná 
důležité události i významné osobnosti ekonomického, politického a společenského světa posledních třiceti let. 

1600 -1700

Beseda s dirigentem Paolem Gattem a sopranistkou Veronikou Holbovou o přípravě a realizaci koncertu Ostrava Youth Orchestra, který zazní v rámci 
14. ročníku festivalu dne 26. 9. v 18 hodin v Ostravě - Mariánských Horách v kostele Panny Marie Královny. Konání celého festivalu pak zhodnotí 
jeho ředitel Igor Františák. 

1700 -1800
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Paolo Gatto, Veronika Holbová a Igor Františák - Beseda v rámci Svatováclavského hudebního festivalu


