
25. Podzimní knižní veletrh - čtvrtá tisková zpráva 
 
25. Podzimní knižní veletrh se bude konat již tento pátek 9. a sobotu 10. října v Kulturním 
domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Tři dny před jeho konáním nabízíme několik upřesnění:  
 
Přibylo několik vystavovatelů (cestovatel Jiří Jůzl z Trutnova, vydavatel kronik Václav Flesar z 
Jimramova, Antikvariát Mlha ze Žďáru nad Sázavou a dvě pražská nakladatelství Baobab & 
GplusG a Limonádový Joe - ten bude mít knihy na stánku PEN klubu).  
 
Byly doplněny  i některé doprovodné programy - například v pořadu Živé Literární noviny se 
návštěvníci veletrhu budou moct setkat s vydavatelem Miroslavem Pavlem, bývalým 
šéfredaktorem Vladimírem Karfíkem a současným šéfredaktorem Petrem Bílkem (v pátek ve 
13:45).  
Na stánku Poezie na prodej / I básníci mohou být knihkupci bude své verše prodávat celkem 25 
básníků - mj. Jiří Žáček, Jaroslav Holoubek, Milan Richtermoc a další, "zodpovědným 
vedoucím" tohoto stánku bude známý knihkupec Vráťa Ebr. 
Na veletrhu se představí i jediný česky píšící rumunský básník a překladatel české literatury do 
rumunštiny Mircea Dan Duta (v sobotu ve 14 hodin). 
 
Neměla by být opomenuta ani regionální tematika - studenti a učitelé gymnázia Dr. Aleše Hrdličky 
z Humpolce představí projekt Kamarýtova kronika v proudu času (v pátek v 11 hodin), historik 
Miloš Tajovský představí knihu Havlíčkův Brod - fragmenty z historie (v sobotu v 9.45) a fotograf 
Vladimír Kunc bude podepisovat svou knihu Zmizelý Brod II (v sobotu ve 13 hodin). 
A nakonec jedno šťastné číslo: k mnoha hostům úvodní tiskové konference přibývá sedm 
bohemistů - překladatelek a překladatelů české literatury. Jsou to: Olga Akbulatova z Ruska, Eero 
Balk z Finska, Giuseppe Dierna z Itálie, László G. Kovács z Maďarska, Margarita 
Kyurkchijeva z Bulharska, Johanna Posset z Rakouska a Julia Rozewicz z Polska. Bohemisté 
přijíždějí jako hosté veletrhu, českého PEN klubu a Krajské knihovny Vysočiny. Veřejnosti se 
představí v pořadu Velvyslankyně a velvyslanci české literatury ( v sobotu v 9.15) a zúčastní se také 
dvoudílného programu Trh spisovatelů, kde jim několik českých autorů nabídne k překladu svá díla. 
 
Na veletrhu bude (letos poprvé) zřízeno veletržní rozhlasové studio Českého rozhlasu Region. 
 
Všechny další informace na www.hejkal.cz. 
 
 


