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11.00 Biele vrany medzi nami!
Debata o  knihe Vraniak Albín so Zuzanou Wienk a  Adriánom Machom. Príbeh 
o odvahe pre malých aj veľkých od spoluorganizátorky ocenenia Biela vrana. Albín 
bol obyčajné vranie mláďa. Nemal žiadne superschopnosti, šantil a vystrájal s 
kamarátmi a niekedy sa aj dosť bál. Najviac ho však trápilo, keď niekomu ubližovali. 
Jedného dňa, keď sa chudákovi Škrupovi prihodil v triede trapas, Albín sa ho pred 
celým kŕdľom odvážne zastal. Vtedy sa mu na chvoste objavilo prvé biele pierko... 
Moderuje Zuzana Kovačič Hanzelová.

13.30	 Nedeľná	chvíľka	poézie	s Mirkou	Ábelovou	o zbierkach	Rupi	Kaur
Beseda s prekladateľkou a poetkou Mirkou Ábelovou o zbierkach poézie Rupi Kaur. 
Rupi Kaur je autorka a ilustrátorka úspešných zbierok poézie, ktoré okamžite od 
vydania bodujú u čitateľov a čitateliek a dobýjajú rebríčky predajnosti po celom svete. 
Po tom, ako v roku 2014 získala diplom v odbore rétoriky, publikovala svoju prvú 
knihu poézie mlieko a med. Z medzinárodne uznávanej zbierky sa predalo milióny 
výtlačkov, vďaka čomu si zabezpečila trvalé miesto v rebríčku najpredávanejších 
kníh The New York Times. Odvtedy ju preložili do viac ako štyridsiatich jazykov. Zo 
zbierok prečíta herečka Lýdia Ondrušová. Moderuje Monika Nagyová.

14.30	 Cestovanie	po	Slovensku	s Bystrinami.	Staň	sa	aj	ty	DOBRODRUHOM.	
Práca v Bystrinách nás často zavedie do menej známych kútov Slovenska, kde 
stretávame ľudí, ktorí sa snažia urobiť ten svoj kúsok krajiny lepším a krajším. 
Rozhodli sme sa tieto skryté poklady zozbierať do jedného cestovateľského 
bedekra. Debata s  režisérkou, fotografkou a  blogerkou Marikou Majorovou, 
kunsthistorikom Júliusom Bárczim a  foodblogerom Danielom ČOJE Ferancom. 
Moderuje Zuzana Wienk. 

16.30	 Príbeh	v príbehu.	
Debata o  knihe Hlavný hrdina s  autorom Martinom Petrom. Čo je pravda a čo 
fikcia? Napínavý triler z pera slovenského autora. Valter Vinter je vášnivý spisovateľ. 
Napísal dokonalú knihu, ktorá zožala nevídaný čitateľský úspech. Sláva a peniaze 
ho však postupne stiahli ku dnu. Valter sa po siedmich rokoch konečne vracia k 
písaniu a snaží sa vytvoriť dielo, ktorým prekoná sám seba. Po prebdetých nociach 
pri písacom stroji stojí pred vážnou dilemou: kde je pomyselná hranica medzi 
fikciou a skutočnosťou? Keď sa autor stratí vo vlastnom príbehu alebo až keď sa 
stane svojím vlastným hlavným hrdinom? Moderuje Marek Vaňous.

17.30	 Potulky	po	Iraku,	Afganistane,	Somálsku	a	iných	„populárnych“	
	 	 	 destináciách.
Beseda ku knihe Mimo turistickej zóny s Petrom Gregorom. Peter Gregor je milovník 
netradičných dobrodružstiev a vyberá si krajiny, kam chodí minimum turistov. Potulky 
po Iraku, Afganistane, Libanone, irackom Kurdistane či Somálsku sú plné nielen 
vtipných momentov a praktických informácií, ale aj reality každodenného života 
tamojších obyvateľov často na hrane vojnového konfliktu. Túto knihu odporúčame 
všetkým náruživým cestovateľom a aj tým, ktorí o cestovaní len snívajú. Moderuje 
Marek Vaňous. 
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10.15	 Marta	Hlušíková	/	Kam	zmizol	môj	brat?	
	 	 	 Juraj	Raýman	/	Hon	na	tučniaka
   LITERÁRNE PÓDIUM SLOVART
Beseda s dvoma autormi, ktorí túto jeseň rozšírili portfólio detských kníh. S Martou 
Hlušíkovou preberie moderátorka Ivana Zacharová jej novinku Kam zmizol môj 
brat? a Juraj Raýman povie viac o svojej knihe Hon na tučniaka. 

12.00	 Braňo	Jobus	/	Chrontulienka
   LITERÁRNE PÓDIUM SLOVART
Braňa Jobusa netreba predstavovať. Svojský hudobník a skvelý autor sa porozpráva 
s Ivanou Zacharovou o svojej siahodlhej tvorbe. Tešiť sa môžete aj na informácie zo 
zákulisia vzniku jeho poslednej novinky, knižky Chrontulienka. 

14.30	 Silvia	Bystričanová	/	Tu	som	doma
   LITERÁRNE PÓDIUM SLOVART 
Autentická, citlivá, pravdivá a hlboká – taká je tvorba Silvie Bystričanovej.  
V nedeľnom rozhovore s Luciou Lackovičovou vás presvedčí, že v písaní príbehov 
zo života je naozaj doma. 

16.00	 Miroslava	Varáčková	/	Proti	besom
   LITERÁRNE PÓDIUM SLOVART
Program Vydavateľstva Slovart v  nedeľu uzatvorí beseda s  niektorými autormi 
zbierky poviedok s názvom Proti besom. Lucii Lackovičovej porozprávajú o svojich 
hrdinoch Mirka Varáčková, Katarína Soyka či Peter Petko Opet. 



NEDEĽA • 13. NOVEMBER 2022

10.00	 TV	JOJko	•	Lucia	Palugyayová:	Rapotáčik
Beseda s logopedičkou Luciou Palugyayovou venovaná všetkým rodičom, ktorých 
ratolesti majú neposlušný jazýček. Rapotáčik je relácia na TV JOJko ale aj logopedická 
knižka pre deti, ktoré potrebujú potrénovať rečové schopnosti, ale aj pre, ktoré rady 
riešia úlohy a tešia sa už do školy. Moderuje: Erika Kresťanková

11.00	 TV	JOJ	•	Knižná	influencerka	Hana	Zet
O tom, ako sa dnes žije knižným influencerom, koľko knižiek prečítajú a na základe 
čoho si vyberajú spolupráce, či jednotlivé tituly sa porozprávame s Hankou Gallovou 
Zavřelovou, novinárkou a moderátorkou TV JOJ, ale aj milovníčkou čítania a najmä 
náročnejšej literatúry aj z edície Odeon. Moderuje: Erika Kresťanková

12.00	 Vydavateľstvo	IKAR	•	Speváčka	a ilustrátorka	Zuzana	Smatanová
Hoci sa najskôr verejnosti predstavila ako fantastická speváčka, jej skutočnou vášňou 
a už aj povolaním je kreslenie. Zuzana Smatanová to dokazuje aj svojím ilustrátorským 
debutom, knihou Peter Nagy pre deti, ktorá sa stala minuloročným bestsellerom. 
Moderuje: Dado Nagy 

13.00	 TV	JOJ	a vydavateľstvo	IKAR	•	Dokumentaristka,	novinárka	
	 	 	 a spisovateľka	Veronika	Homolová	Tóthová:	Mama	milovala	Gabčíka,	
	 	 	 príbeh	Anny	Malinovej
O Jozefovi Gabčíkovi sa píše aj v učebniciach pre špeciálne jednotky. O Anne 
Malinovej nie. A pritom bola pre Gabčíka pred atentátom na Heydricha, ale aj po 
ňom, veľmi dôležitá. Veronika Homolová Tóthová sa rozhodla pripomenúť tento 
príbeh nielen v skvelom románe, ale aj v aktuálnom dokumentárnom filme, ktorý 
bude mať premiéru o mesiac. 
Moderuje: Erika Kresťanková

14.00	 vydavateľstvo	Absynt	•	Witold	Szablowski:	Čo	sa	varí	v Kremli
Prečo s posledným ruským cárom Mikulášom II. zastrelili aj jeho kuchára? Čo sa varilo 
prvým likvidátorom černobyľskej katastrofy? A kto dal Gagarinovi pred odletom 
do kozmu vypiť pohár mlieka? Spoznajte Rusko cez kuchynské dvere vo vynikajúcej 
kulinárskej reportáži Witolda Szabłowského!
Moderuje: Alex Jurišová

15.00	 vydavateľstvo	IKAR	•	Peter	Šloser:	Hlava	ako	dôkaz 
Pokoj v kúpeľnom meste naruší nebezpečný zločinec. Objektom jeho záujmu sú 
ženy a najmä obsah ich kabeliek. Nastane deň, keď sa v ňom pri jednom z prepadov 
naštartujú chemické procesy a stratí kontrolu nad svojím konaním. Nahé telo obete 
objaví v kroví náhodný svedok a rieka Váh vyplaví novú mŕtvolu. Kto je piešťanský 
fantóm? Moderuje: Dado Nagy 

16.00	 vydavateľstvo	Motýľ			•	Andrea	Rimová	:	29.	február
Život na nič nečaká a smelo plynie ďalej, ale čo ak staré jazvy rastú spolu s vami a 
aj po rokoch priveľmi bolia? Odhaľte s hlavnou hrdinkou Timeou kúsok po kúsku 
jednotlivé časti skladačky a ponorte sa do prekvapivého príbehu, ktorý vás nenechá 
chladnými. Moderuje: Michal Slanička 

17.00	 vydavateľstvo	Mafra		•	Zlatica	Beňová	•	Recepty	pre	diabetikov
Stravovanie je pri diabete základom liečby. A hoci je primárne publikácia určená pre 
diabetikov, na svoje si príde aj široká verejnosť. Moderuje: Lucia Ležovičová
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11.00	 Dvoj	krst	vydavateľstva	Pars	Artem	Veľká	kniha	

	 	 	 Keltských	povestí	a Kontrola	cestovných	lístkov.	

	 	 	 Zuzana	Kuglerová	a Ondrej	Kalamár	predstavia	

	 	 	 svoje	najnovšie	knihy.

   Garant: GEORG – knihárstvo, tlačiareň, vzdelávanie

16.00	 Ako	som	vozil	Nórov	či	Kórejcov

Ondreja Sokola netreba predstavovať. Najznámejší šofér autobusov na Slovensku, 

autor kníh s nezameniteľným humorom príde porozprávať nielen o svojich zážitkoch 

z vozenia Nórov ale aj o tých ktoré tvoria jeho tretiu knihu Ako som vozil Kórejcov. 

Určite prinesie a premietne aj fotografie zo svojho súkromného archívu.

Garant: Eruditio spol. s r.o.
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