
 

LITERÁRNE PÓDIUM 

PANTA RHEI 
 

7. 11. 2019, štvrtok 

10.00    Paulína Feriancová  
Autorka detských kníh, Paulína Feriancová, hravo predstaví sériu jej knižiek o malých  
školákoch Nike a Leovi. Autorka vychádza z vlastných skúseností a z rád učiteľov, ktorí  
básničky a texty už sami vyskúšali v praxi. Sprevádzať ju bude moderátor a literárny krititk,  
Dado Nagy.        
Vydavateľstvo: Albatros   

 

11.00  Daj si čas  
Monika Zázrivcová a Milan Ambróz, moderátori zábavno-súťažnej relácie RTVS pre deti, Daj  
si čas, prídu na Bibliotéku viesť besedu k titulom vydavateľstva Dr. Josef Raabe, ktorých  
predlohou je práve táto televízna šou. Jedinečné tituly na rozvoj a zdokonaľovanie čitateľskej  
gramotnosti na 2. stupni ZŠ budú prezentované pútavou formou, ktorá zabaví každého. 
Vydavateľstvo: Dr. Josef Raabe 

 

12.00  Miroslav Saniga: Krížom krážom prírodou  
Znalec prírody a autor Miroslav Saniga spolu s moderátorom Dadom Nagym odprezentujú  
jeho najnovšie dielo Krížom krážom prírodou. Pripravia si aj čítanie z knihy: Alfréd Swan.                   
Vydavateľstvo: Perfekt  

  

13.00  Zuzka Šulajová: Magický advent 
Romantická beseda k novej knižke autorky Zuzky Šulajovej, populárnej autorky kníh  
o mladých a pre mladých, Magický advent. Sprevádzať besedou bude Dado Nagy.  

  Vydavateľstvo: Tatran   
 

14.00  Anton Heretik: Forenzná psychológia 
Autor publikácie Forenzná psychológia, prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., prednáša forenznú 
psychológiu pre poslucháčov psychológie a práva i ďalších pomáhajúcich profesií. Spolu 
s moderátorom Dadom Nagym  vás postupne oboznámi s históriou vzniku a vývinom 
forenznej psychológie, s problematikou rôznych foriem trestnej činnosti, domáceho násilia, 
závislosti od psychotropných látok i s ďalšími poznatkami, ktoré s týmto odborom súvisia. 
Vydavateľstvo: Albatros 

 

15.00  Pavel Kolář: Labyrint pohybu 
Knižný rozhovor s renomovaným fyzioterapeutom prof. Kolářom v sprievode Dada Nagya.  
„Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny,“  
tvrdí profesor Pavel Kolář, renomovaný fyzioterapeut, ktorý už tridsať rokov pôsobí na poli  
rehabilitačnej a športovej medicíny. 

  Vydavateľstvo: Albatros  
 

16.00  Tatiana Brezinska: Dosť!  
Známa autorka romantických príbehov pre ženy vydávana novinku Dosť!  Príďte si vypočuť  
dej knihy priamo z úst autorky, jej zážitky z písania, odkiaľ berie romantické inšpirácie a čo ju 
poháňalo napísať knižku, kde je boj medzi láskou k Bohu a túžbou po vlastnej rodine. 

 Vydavateľstvo: Mafra – Evitovky 
 
 
 



 

 
  

17.00  Minier Bernard  
Známy francúzsky autork krimi románov, Bernard Minier, príde po prvýkrát na Bibliotéku! 
Príďte sa s ním porozprávať o jeho tvorbe ale aj spisovateľskom či súkromnom živote, 
inšpiráciach, ale aj hlavnom hrdinovi jeho tvorby, Martinovi Servazovi. No najmä o jeho 
novinke, Na kraji priepasti! 

                          Vydavateľstvo: Albatros  
    
18.00  Monika Macháčková: Zhasnite   

Monika Macháčková je slovenskou autorkou úspešných románov, ktoré píše hlavne pre  
ženy. Novinárka, moderátorka vlastnej talkšou ale aj miestna poslankyňa. V novembri  
vychádza jej nový romantický titul, Zhasnite. Hrdinka príbehu sa z talentovanej študentky  
vypracuje na samý vrchol, a predsa nie je so svojím životom spokojná. Nájde v sebe toľko 
hľadaný pokoj a rovnováhu? Viac sa dozviete na besede vedenej Dadom Nagym. 

 Vydavateľstvo: Mafra – Evitovky 
 

8. 11. 2019, piatok 
   

10.00  Mirka Varáčková: Drž ma keď padám 
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 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 
MAĎARSKO – čestný hosť veľtrhu 

 
 



 

 
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 
MAĎARSKO – čestný hosť veľtrhu 

 
 

9. 11. 2019, sobota 
 

11.00  Rozkoš z agresie  Gábor Zoltán 
O dokumentárne inšpirovanom románe Orgia (Vydavateľstvo Absynt) sa s autorom 

Gáborom  
Zoltánom porozpráva odborník na dejiny fašizmu Jakub Drábik.  
Úryvky z knihy prečíta Ľubo Bukový. 
Garant: Maďarský inštitút a vydavateľstvo Absynt 
MAĎARSKO – čestný hosť veľtrhu 
 

12.00  Diskusia ku knihe „Kvapky na kameni“ 
Príbehy päťdesiatich žien a dievčat z Čiech a Slovenska, ktoré posúvali hranice. Nenápadné 

ale  
vytrvalé rebelky bojovali za práva žien, snažili sa uplatniť v umení, športe alebo vo vede.  
Niektoré známe, iné zabudnuté, no všetky si zaslúžia našu pozornosť. Túto besedu si určite  
nenechajte ujsť.  

  Vydavateľstvo: Albatros  
     

13.00  Boris Valábik: Volali ma bitkár 
Stretnite sa s bývalým slovenským hokejovým reprezentantom a hráčom NHL, dnes 
populárnym a rešpektovaným televíznym komentátorom Borisom Valábikom, ktorý je 
povestný svojou otvorenosťou, presnými postrehmi a kritickými názormi.  
Vydavateľstvo: Albatros   

   
14.00  Dávid Púchovský: Katastrofa letu 001 - Krst knihy  

Let ČSA č. 001 na trase Praha – Bratislava skončil dňa 28. júla 1976 pádom lietadla do vody  



 

v rekreačnom areáli Zlaté piesky v Bratislave. Ide o najtragickejšiu leteckú nehodu na území 
Česko-Slovenska. 76 pasažierov, traja z nich prežili pád. Z dvomi z nich sa stretnete na krste  
knihy o tomto tragickom nešťastí. Moderuje Dado Nagy. 
Vydavateľstvo: Dixit  

    
15.00  Janko Lehotský, Marika Eisler Studeničová: Vidíme sa čo nevidieť  

Legenda slovenskej populárnej hudby Janko Lehotský porozpráva príbeh svojho života.  
Spevák, klavirista a skladateľ otvára trinástu komnatu svojho detstva a mladosti, spomína  
na časy účinkovania v slávnom V-klube a v zahraničných baroch, i na roky, keď ako kapelník  
skupiny Modus slávil najväčšie úspechy. Príďte naživo spoznať život a svojrázny zmysel pre  
humor, Janka Lehotského. Moderuje Dado Nagy. 
Vydavateľstvo: Slovart  

 

16.00  Robert Bryndza: Deväť brestov 
  Robert Bryndza je pripravený dobyť svet ďalším bestsellerom. 
  Anglický spisovateľ sa na Slovensku preslávil knihou Dievča v ľade. Na scénu prichádza nová  
  vyšetrovateľka Kate Marshallová, ktorá zažila kruté poníženie a teraz musí bojovať nielen  

o svoju povesť, ale aj o holý život.  
 

17.00  Jozef Karika : Čierny Kruh  
Debata o najnovšej knihe najznámejšieho spisovateľa, Jozefa Kariku. Po svojej úspešnej 

knihe 
Trhlina, tentoraz prináša veľký román o tenkej hranici medzi dobrom a zlom, úspechom  
a pádom, minulosťou a súčasnosťou nášho štátu aj o križovatke, na ktorej sme sa  
ako spoločnosť ocitli. 
Vydavateľstvo: Ikar  

 

18.00  Eva Mišíková, Ľudmila Lacková: Prokurátorka  
  Novinka vydavateľstva Ikar 

     

10. 11. 2019, nedeľa 
 

11.00  Ľubomír Feldek: Renesančný básnik Bálint Balaša  
Autor Ľubomír Feldek a ilustrátorka Katarína Vavrová prídu prezentovať nový spoločný titul 
Renesančný básnik Bálint Balaša. Ide o výber básni z tvorby renesančného básnika Bálinta 
Balašu, ktorý predstavuje dosiaľ najbohatší do slovenčiny preložený výber jeho tvorby. 
Prebásnenia sa zhostil slovenský básnik a prekladateľ Ľubomír Feldek v spolupráci s 
básnikom Árpádom Tőzsérom. 
Vydavateľstvo: Perfekt  

    

12.00  Otec, mama, poď mi čítať  
  Poďme deti učiť čítať. Ako správne čítať s deťmi. Moderuje Veronika Vaňková. 
  Nezisková organizácia Panta Rhei   
  

13.00  Róber Kotian, Ivan Štulajter: 30 rokov po  
Kniha novinárov Róberta Kotiana a Ivana Štulajtera o tom, čo sa dialo na Slovensku od roku  
1989 podnes. Rozhovory s najzaujímavejšími postavami slovenskej spoločnosti o kľúčových  
momentoch uplynulých tridsiatich rokov, aj o tom bude beseda ku knihe 30 rokov po.  
Vydavateľstvo: Artis Omnis  
 

14.00  Katarína Gillerová: Iba trochu lásky  
Beseda k najnovšej knihe známej spisovateľky Kataríny Gillerovej, Iba trochu lásky, ktorú  
uvedie Dado Nagy.  



 

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ  
  
 

  
15.00  Lucia Sasková : Odsúdená 

Lucia Sasková, jedna z najúspešnejších súčasných slovenských spisovateliek, prináša vo  
svojich románoch zložité, znepokojujúce, až kontroverzné témy. Tejto zásade ostala verná  
aj vo svojej najnovšej, ôsmej knihe s názvom Odsúdená o ktorej vám prezradíme viac na  
tohtoročnej Bibliotéke.  

  Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ   
  

16.00  Amnestie (Sloboda ako hrubá čiara za minulosťou)  
Diskusia k filmu a knihe Amnestie. Rozhodnutie prezidenta Václava Havla z 1. 1. 1990  
o amnestii pre viac než 21 000 odsúdených v československých väzniciach bolo veľkým  
revolučným predelom. Mýty o „Havlovej amnestii“ sa šíria dodnes aj pre absenciu  
výskumných, publicistických či literárnych prác na danú tému. Publikácia Amnestie má z 
a cieľ aspoň z malej časti túto medzeru vyplniť.  
Hostia: Maroš Hečko (scenárista a autor knihy), Gregor Hološka (herec), Juraj Bača (herec)  

  Vydavateľstvo: Slovart 
 
  Zmena programu vyhradená.       
         


