
Třetí tisková zpráva o 25. Podzimním knižním veletrhu 

25. Podzimní knižní veletrh se bude konat už za týden - v pátek 9. a v sobotu 10. října v 

Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Veletrh je jubilejní a bude zahájen netradičně už 

slavnostním přestřižením pásky před Kulturním domem Ostrov - už v 9:55. Mottem veletrhu je 

Nekonečný proud času a pásku budou stříhat děti ze Základní školy Konečná v Havlíčkově 

Brodě (ze čtvrté až sedmé třídy), protože už jejich rodiče byli možná jako školáci na prvním 

Podzimním knižním trhu v roce 1991. Dalšími "střihači" budou spisovatel Michal Viewegh 

(nejpopulárnější český autor na veletrh jezdí pravidelně a jeho přítomnost je připomínkou, že těmi 

nejdůležitějším lidmi pro veletrh jsou spisovatelé - a čtenáři), starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl 

(veletrh existuje už čtvrtstoletí proto, že ho přijali za svůj lidé z Havlíčkova Brodu, stal se pro ně 

součástí kalendáře), a ředitelka Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. Ludmila Dočkalová (tiskárny jsou 

už od prvního ročníku vytrvalým a laskavým sponzorem veletrhu). 

 Hned po přestřižení pásky se přesně v 10:00 veletrh otevře pro odbornou i čtenářskou 

veřejnost a v salonku v prvním patře začne tradiční úvodní tisková konference. Budou na ní - 

kromě již zmíněných střihačů - přítomni tři muži, kteří jsou nakladateli i autory v jedné osobě: 

Jiří Josek (překladatel Williama Shakespeara a majitel nakladatelství Romeo), Jiří Padevět (autor 

úspěšných knih o druhé světové válce, ředitel nakladatelství Academia a kdysi v dávných začátcích 

veletrhu také knihkupec) a Martin Reiner (úspěšný básník, úspěšný prozaik a majitel úspěšného 

nakladatelství Druhé město), dále pak významní spolupořadatelé doprovodných programů - 

zastupující ředitelka Krajské knihovny vysočiny Jitka Hladíková, tiskový tajemník České 

astronomické společnosti Pavel Suchan, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 

Hana Nováková a také ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová. 

Tiskovou konferenci i slavnostní zahájení bude moderovat Monika Brothánková. Tisková 

konference bude zakončena přípitkem, podávaným havlíčkobrodskou firmou Pozdní sběr. 

Na poslední chvíli přibylo několik vystavovatelů, takže konečný počet se blíží 170 (týden před 

veletrhem je jich 168) a stále se doplňují a aktualizují doprovodné programy. Několik nakladatelů 

(Novela bohemica, Host, Druhé město, Paseka, Dauphin, Práh, Literární noviny, Hejkal aj.) se 

rozhodlo věnovat knihy mladým ukrajinským bohemistům z univerzity v Užhorodě. Ti přijedou na 

veletrh poprvé (na pozvání obecně prospěšné společnosti Centrum Vysočina a Kraje Vysočina) a 

osobně si knihy převezmou. 

Všechny další informace najdete na stránkách www.hejkal.cz, www.vysocina-news.cz a v tiskovém 

středisku přímo na veletrhu (vzadu na balkoně v prvním patře). 

 

PhDr. Markéta Hejkalová, ředitelka 25. Podzimního knižního veletrhu 


