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Březnový KNIHfest v OC Letňany bude plný báječných hostů, mezi 
nimi Zdeněk Svěrák, Simon Mawer i Michal Viewegh  

 

Březen je měsícem věnovaným knihám a jejich četbě. Obchodní centrum 

Letňany si i letos pro tento měsíc připravilo pestrý program plný opravdu 
zajímavých hostů. Program svojí účastí obohatí například oblíbená dvojice 

Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, populární autor Michal Viewegh, všestranný 
Jakub Kohák či gastronomická kapacita Roman Vaněk. 

Žánrově bude program velmi pestrý. Prvním hostem bude 4.3. herec Jaroslav 

Dušek. Ten vydal loni knihu Tvarytmy a o svých zážitcích spojených s pobytem ve 

tmě bude také, mimo jiného, vyprávět. Autor úspěšných gastronomických publikací 

Roman Vaněk bude hostem 6.3. V podobném duchu se bude pokračovat ještě 

jednou, Anife Hassan Vyskočil představí 11. 3. svou knižní gastronomickou 

prvotinu nazvanou To jsem já, Anife.  

Jako neřízená střela působí na veřejnost herec, moderátor a režisér Jakub Kohák 

(8.3.). Je tedy jisté, že i povídání o jeho knihách Svět podle Koháka a Objevy, bude 

plné zábavných témat a neuvěřitelných zážitků. Ladem jistě nenechá ani vlastní  

pohled na Mezinárodní den žen, který na datum jeho návštěvy připadá. Michal 

Viewegh za svou kariéru napsal již dvacet šest knih a svou filmovou premiéru bude 

mít v březnu jeho kniha Vybíjená. Hostem bude 19.3.  

V OC Letňany se bude také zpívat! Nejdříve 20.3. se Zdeňkem Svěrákem a 

Jaroslavem Uhlířem. Oblíbenou dvojicí, jejíž písničky zná každý, malý i velký. Ivan 
Hlas a František Dostál budou hosty 22. března a kromě povídání o jejich společné 

knižní novince Jdeme na jedno dojde určitě i na populární písničky Ivana Hlase.  

CREW je nejvýraznějším vydavatelstvím komiksových publikací. Za jeho zástupce a 

autory přivítáme 7.3. Kláru Smolíkovou, Petra Litoše, Jiřího Pavlovského a Štěpána  

Kopřivu. 

Naformátováno: Nahoře: 
2,96 cm, Dole:  3,5 cm
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Zahraniční hvězdu programu bude představovat anglický spisovatel Simon Mawer 

(27.3.), autor bestselleru Skleněný pokoj, jehož příběh je inspirovaný osudy majitelů 

vily Tugendhat za Druhé světové války. Titul získal nominaci na nejprestižnější knižní 

cenu The Man Booker Prize.  

KNIHfest bude v OC Letňany velmi pestrý a jsme si jistí, že si každý v jeho programu 

najde svého oblíbeného autora. Hlavním partnerem KNIHfestu je knihkupectví Knihy 

Dobrovský. Kompletní harmonogram akce naleznete na oficiálních stránkách OC 

Letňany, http://www.ocletnany.cz. Těšíme se na Vás! 

O Obchodním centru Letňany 
Obchodní centrum Letňany bylo postaveno v roce 1999. Toto nejmodernější 

obchodní centrum v České republice s rozlohou přes 125 000 m2 patří mezi TOP 40 
obchodních center v Evropě. Návštěvníci zde mohou nakupovat ve více než 180 obchodech. 
Největší zastoupení mají obchody s módou a módními doplňky. Centrum nabízí bohatý výběr 
obuvi, sportovního vybavení, hraček a výrobků pro péči o krásu a zdraví. Návštěvníci zde 
najdou i nejmodernější hypermarket Tesco  u nás. Mohou využít také řady služeb – od 
květinářství, přes cestovní kanceláře až po kadeřnictví či čistírnu. součástí nabídky centra je i 
široké spektrum sportovního vyžití  jako je sportovní centrum, aquacentrum, multikino, 
Hurricane Factory s největším větrným tunelem v Evropě či se občerstvit v některé z kaváren 
či restaurací. 

 
V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:  
Renata Nejtková 
Group Mall Marketing Manager 
e-mail: rnejtkov@cz.tesco-europe.com, 
tel.725 839 991 
   
Championship Music 
Kateřina Nováková 
PR Specialist 
e-mail: pr@championship.cz 
tel.: 776 723 311 
www.championship.cz 
 


