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10.00  Mirka Varáčková: To čo nás spája 
Romantická autorka Mirka Varáčková vydáva voľné pokračovanie úspešného románu Drž  
ma, keď padám. Každá jej nová kniha je cestou, na ktorú sa so svojimi hrdinkami vypraví. Ich  
cieľ nie je nikdy jasný, ten objavujú spolu a ich zážitky formujú nielen Mirku, ale aj jej  
hrdinky. Na besede ku novej knižke To, čo nás spája ju bude sprevádzať moderátorka  
Monika Nagyová. 

  Vydavateľstvo: Slovart 
 

11.00  Daniel Hevier: Namydlený blesk  
Tešiť sa môžete na besedu plnú noviniek. Namydlený blesk s ilustráciami Svetozára Mydla je  
novinkou p. Heviera. Tohto roku mu vyšla aj novela Manuál na údržbu oblakov, či po  
úspešnom výbere jeho básní Tak takéto básne píše hevier, ktoré na našom pódiu  
prezentoval vlani, na jeseň vychádza aj výber básní pre deti s názvom Tak takéto básne pre  
deti píše Hevier. 
Vydavateľstvo: Trio publishing  

   
12.00  Zuzana Haasová: Cirkus Romána   

Beseda a krst novej knihy známej herečky Zuzky Haasovej, Cirkus romána. Krstným otcom  
bude Miro Jaroš a môžete sa tešiť aj na cirkusový sprievod ako má byť pred začiatkom  
besedy. Prídite včas, aby ste zábavnú šou nezmeškali! 

 

13.00  Vladimír Ledecky: Počúvajte páni z Bratislavy!  
Beseda bude tentokrát veľmi vtipná, Je to kniha úsmevných príhod, aforizmov a stĺpčekov  
o skúsenostiach s Rómami počas starostovania Vladimíra Ledeckého v Špiskom Hrhove pod  
názvom Počúvajte páni z Bratislavy!  Besedu bude sprvádzať Michal Magušin, editor knihy  
a redaktor .týždňa.  

  Vydavateľstvo: W press 
 

14.00  Svieže tóny v maďarskej próze na Slovensku 
Prezentácia antológie Teta Pišta a bezzubý žralok (Občianske združenie Vámbéryho – PIM)  
spojená s diskusiou.  

  Garant: Maďarský inštitút 
 

15.00  Boris Filan  
Obľúbený textár, cestovateľ a najmä spisovateľ oslávil tento rok jubileum. Darček však  
dostanú čitatelia. Až dve nové filanovky, tie najlepšie fejtóny a cestopisy Borisa Filana  
v dvoch zbierkach, Cesta okolo seba a ŠirokoĎaleko. Spolumoderátorom Oliver Filan. 
Vydavateľstvo: Slovart  

 

16.00  Stefan Ahnhem: Motív X 
Voľné pokračovanie bestsellerov Obeť bez tváre, Deviaty hrob a 18 pod nulou od známeho  
spisovateľa žijúceho v Štokholme. Moderuje Dado Nagy 
Vydavateľstvo: Ikar  

 
 
 



 

17.00  MUDr Minárik: Diéta pri ochoreniach pečene 
Známy gastroenterológ MUDr. Peter Minárik prináša odporúčania z dlhodobej praxe,  
recepty a vzorové jedálničky v spolupráci so skúsenou výživovou poradkyňou Evou Blaho.  
Spolu s moderátorm Lukášom Slaničkom na besede predstavia novú knižku Diéta pri  
ochoreniach pečene. 
Vydavateľstvo: Raabe  

 

18.00  Diskusia ku knihe Skladačka osudu  
Dado Nagy v rozhovore so spisovateľom Istvánom Kerékgyártóm o jeho románe o osudoch  
ľudí bez domova Spiatočka (Vydavateľstvo Artforum). Úryvky z knihy prečíta herečka Vica  
Kerekes. 

  Garant: Maďarský inštitút 
 
  Zmena programu vyhradená.       
         


