
TÉMA DNE: SCI-FI, FANTASY A KOMIKS
10:15–11:05 Arnošt Vašíček: Planeta záhad
Interaktivní přednáška o pátrání po tajemných tvorech z minulosti.

11:15–12:15 Bohdan Volejníček: Život a dílo J.R.R. Tolkiena
Interaktivní přednáška o Tolkienovi a základech literární fantastiky.

13:00–13:30 Nakresli si svůj komiks
Vyhlášení vítězů soutěže.

13:35–13:50 Jana Richterová: Zahrada
Magicko-realistická románová pentalogie Jany Richterové, české spisovatelky, arteterapeutky 
a výtvarnice, vycházela v letech 2013 - 2018 v rodinném nakladatelství Kruh. Svazky série nesou 
podtituly Sféra, Lovec, Návrat, Velmistr a Hostina.

14:00–14:50 The Rebel Legion - Lion Base: Lucasovo impérium
Myslíte si, že o Star Wars víte snad vše? Přijďte se dozvědět málo známá fakta o tom, 
jak George Lucas budoval své "impérium" a kam jeho původní výtvor aktuálně směřuje.

15:00–15:50 The Rebel Legion - Lion Base: Star Wars Comicsové aktuality
Přijďte se pobavit a připomenout si aktuální stav jak zahraniční, tak tuzemské Star Wars 
comicsové scény. Pohlédneme samozřejmě také do budoucnosti a pobavíme se o celkovém novém 
směřování tohoto specifického média.

16:00–16:40 Petra Slováková a Hailyn Cosplay
Cosplay a tvorba kostýmů, fenomény dneška, které mají statisíce příznivců. Přijďte se dozvědět 
něco o historii i o tom, co je potřeba k tomu tvořit kostýmy, jak je navrhovat a komu se s nimi 
u nás daří prorazit. Nebude chybět ani steampunk - oblíbený lifestyle pro šikovné ručičky 
a milovníky 19. století.

16:50–18:00 Kotleta, Fuchs a Sněgoňová 
aneb Tlustý, ošklivý a malá z Fantastické Epochy
Nakladatelství  Epocha přiveze tři mušketýry ze své stáje autorů české fantastiky. Oskar Fuchs, 
Kristýna Sněgoňová a František Kotleta.

10:15–11:25 Jiří Walker Procházka, Klára Smolíková
Viktorka a její vesmírná dobrodružství: Interaktivní workshop pro žáky 1. stupně ZŠ o zkoumání 
komiksového vesmíru. 

11:35–12:50 Jiří Walker Procházka, Klára Smolíková
Komiksy hravé i dravé: Interaktivní program určený pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ 
o základech komiksového tvoření.

13:00–13:30 Petra Slováková
Fantastická Ostrava uvádí představení chystané young adult urban fantasy Střípky času 
a dalších literárních projektů české autorky Petry Slovákové.

13:40–14:10 Honza Vojtíšek
Představení knihy Sešívance, sbírky hororových povídek, která byla vytvořena netradiční 
tandemovou spoluprací různých autorů. Projekt vznikl ve spolupráci česko, slovensko polských 
autorů.

14:20–14:50 Hanina Veselá
Knižní a herní řada nakladatelství Mytago: Série Lone Wolf nebo svět Asterion, gamebooky 
i fantasy a novinky pro rok 2019. 

15:00–15:50 Bohdan Volejníček
Život a dílo S. Kinga: představení krále hororů a povídání o jeho životě díle. 

16:00–16:50 Arnošt Vašíček
Oko Kyklopa: představení mysteriózního thrilleru, jehož ústředním tématem je zahrávání si 
s osudem a následky těchto experimentů. 

17:00–18:00 Petr Hruška, František Nastulczyk
Co snese básník? Diskuse o situaci v současném českém a polském literárním i neliterárním světě.

10:30–11:30 Alena Vorlíčková, Petra Řehová
Pohádková dílna pro žáky 1.stupně ZŠ: společné čtení z pohádkové knihy Zakletý zámek, kdy si 
sami děti budou dotvářet příběh a vyrábět loutky s pohádkovými postavami. 

11:40–12:40 Alena Vorlíčková
Dílna tvůrčího psaní pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ: Cesta a její cíl aneb cesta 
za dobrodružstvím, z města, na Měsíc, do svého nitra, do fantazie …

14:00–18:00 Jiří Walker Procházka, Klára Smolíková
Tvůrčí dílna pro rodiny s dětmi: Vynálezce Alva: Nebojme se vynalézat! Veselá tvůrčí dílna, 
ve které se seznámíme s vynálezcem Alvou a jeho báječnými vynálezy. Budeme kreslit fantastické 
knihovny a navrhovat vlastní obálky knih. A mnoho dalšího zažijete při společně stráveném 
kreativním čase. 

TÉMA DNE: MÉDIA A KOMUNIKACE
Jakou roli hrají média v dnešním světě, jak se proměnila, mj. v závislosti na rozvoji sociálních sítí, 
a co můžeme v této oblasti očekávat? Jsou, mohou či měla by být média nezávislá? Jaký je vztah 
mezi politikou a médii, jak se projevuje jejich vlastnictví a jak se vypořádávat 
s (auto)cenzurou?

11:00–12:30 Youtubeři – fenomén nových celebrit
Youtubeři vyprodávají hlediště, mluví ke statisícům lidí a jsou v centru pozornosti, ať už na 
YouTube, nebo Instagramu. Je jádrem jejich úspěchu opravdu to, co říkají? Nebo jim nová média 
dodávají nezasloužené charisma? Vycítí i politici, že pravě tady jsou nejviditelnější a mohou 
ovlivňovat masy? A naopak – lze očekávat, že ambice youtuberů překročí hranice zábavy?
Hosté: Karel Kovář (KOVY), Tomáš Pflanzer, Jakub Sedláček 
Moderátor: Josef Šlerka

12:45–13:30 Okénko Jednoho světa v Ostravě
Ředitel Ostravského mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 
Dan Konczyna představí letošní ročník festivalu, a spolu s Karlem KOVY Kovářem si bude povídat 
o jeho spolupráci s Jedním světem. Představí rovněž Kovyho mediální ring, sérii videí, ve kterých 
pomáhá učitelům s osvětou mladých na sociálních sítích.
Hosté: Karel KOVY Kovář, Dan Konczyna

14:00–15:30 Česká média – mezi zájmy veřejnými a zájmy vlastníků
Debata o médiích, jejich vlastnících a informacích, které ovlivňují naše vnímání světa, v němž 

žijeme. Zahraniční vlastníci téměř zmizeli, hlavní vydavatelské domy jsou v rukách několika 
českých podnikatelů a investičních skupin. Jak číst média touto optikou – ignorovat je, věřit jim, 
nebo být věčně ve střehu? 
Hosté: Michal Klíma, Jindřich Šídlo, Erik Tabery, Ján Simkanič 
Moderátor: Josef Šlerka

16:00–17:30 Propaganda, fake news a informační válka
Je naděje, že stokrát opakovaná lež zůstane lží? Mají mít v západních demokraciích stejnou 
svobodu slova jejich občané jako strojové účty a placení trollové? Kde je hranice mezi obranou 
země v informační válce a útokem na svobodu slova? Přichází informační mráz pouze z Kremlu?
Hosté: Jakub Kalenský, Julie Buzalková, Juraj Smatana, Peter Jančárik
Moderátor: Josef Šlerka

10:15–10:50 Abhejali Bernardová
Nakladatelství Madal Bal uvede besedu s Abhejali Bernardovou o Sedmičce oceánů, meditaci, 
filosofii sebepřekonání.

11:00–11:50 Margit Slimáková
Moderovaná beseda s Margit Slimákovou nejen o jejím bestselleru Velmi osobní kniha o zdraví. 
Moderuje Lada Bělašková.

12:00–12:45 Přišli jsme k Vám od Dunaje
Lydie Romanská uvede besedu a autorská čtení slovenských básníků 
Hosté: Miroslav Belik, Štefan Cifra, Peter Mišák, Ondrej Nagaj a Ján Tazberík.

12:50–13:30 Lydie Romanská, Jana Richterová
Beseda, autorská čtení a autogramiáda.

13:40–14:30 Dominika Gawliczková
Dominika na cestě Jižní Amerikou: rozhovor, čtení a autogramiáda.

14:40–15:20 Martin Krejsa
Jota uvádí Martina Krejsu, který představí svou novou knihu Navždy první.

15:30–15:50 Eva Tvrdá
Uvedení knihy Dlužná částka.

16:00–16:50 Arnošt Vašíček
Stopy neznáma, největší záhady přelomu druhého a třetího tisíciletí.

17:00–17:30 Markéta Hejkalová
Ztracená v originále a překladu, beseda o rozdílech mezi psaním a překládáním nejenom 
z finštiny.

10:15–11:15 Alena Vorlíčková
Dílna tvůrčího psaní: Spisovatelské rozcvičky.

11:20–12:20 Alena Vorlíčková
Dílna tvůrčího psaní: Magická čísla v literatuře.

12:30–13:20 Jakub Pavlovský, Albert Čuba
Knižní instagram jako byznys? Herec Albert Čuba vyzpovídá Jakuba Pavlovského, známého 
knižního instagramera.

13:30–13:55 Robin Hendrych
V čem je Pointa? Nejčastější mýty okolo předprodeje knih vyvrátí básník Robin Hendrych. Debata 
včetně autorského čtení ze sbírky Inkoustové epolety. 

14:05–15:00 Alena Vorlíčková
Dílna tvůrčího psaní: Příběhy kolem nás.

15:05–16:00 Alena Vorlíčková
Dílna tvůrčího psaní: Začněte psát za peníze nebo jiné odměny.

16:10–17:00 Workshop
Storki, vytvářejme příběhy pomocí sms a rychlé konverzace.

17:10–18:00 Knižní iLibůstky
Nejlepší knihy uplynulého roku vybírá redakce časopisu iLiteratura.

TÉMA DNE: KONFLIKTY, REPRESE, LIDSKÁ PRÁVA, SVOBODA
O práci novinářů v nesvobodných zemích, válečné žurnalistice, zpravodajství a reportážích 
z krizových oblastí. O vnímání lidských práv v rozvojových zemích a „vývozu“ demokracie. 

11:00–12:30 Ve stínu války, únosů i šibenic
Anotace: O působení reportérů v zemích s represivními režimy a ve válečných oblastech. 
O přípravě na cestu, práci na místě, rizicích a odpovědnosti, o hranici mezi žurnalistikou 
a aktivismem.
Hosté: Tereza Engelová, Piotr Gorecki, Wojciech Jagielski, Stanislav Krupař
Moderátor: Tomáš Drobík

14:00–15:30 Svět patří nám?
Anotace: Je naše vnímání svobody a práv člověka v souladu s hodnotami jiných kultur? 
O „vývozu“ demokracie a o odpovědnosti za jeho důsledky. O smyslu, dopadech a širších 
souvislostech humanitární a rozvojové pomoci. A o zametání před vlastním prahem.
Hosté: Ester Lauferová, Petr Kolář a Tomáš Profant
Moderátor: Tereza Engelová

10:15–10:50 Břicháč Tom
S Tomášem Kosačíkem alias Břicháčem Tomem o jeho knihách a zkušenostech s hubnutím.

11:00–11:40 Jakub Čech
Povídání s autorem knihy Jakubův cestovní deník o netadičních cestách po stezkách USA.

11:50–12:20 Chat fiction i Dášeňka v tabletu 
Nové formy čtení z dílny Albatros Media. Jak lákat ke čtení příběhů v době, které vládne YouTube 
a Instagram? Jak příběhy vytvářet a sdílet? A jak to všechno dostat třeba do škol 
a knihoven? Albatros Media inovuje na několika frontách, seznamte se s našimi projekty 
a aplikacemi. 

12:30–13:00 Max Gronach
Představení knihy Ztráty a nálezy.

13:10–13:40 Marek Pražák
Představení sbírky Hallada o olejovém městě. 

13:50–14:20 Wojciech Jagielski
Představení knihy Modlitba za déšť.

14:30–15:20 Markéta Kutilová, Lenka Klicperová
O jejich třetí knize Ve válce. 

10:15–12:50 Studenti Ostravské univerzity
Workshopy

13:00–14:00 Albert Čuba
Interpret a audiokniha: Vliv interpreta na celkové vyznění díla.

WORKSHOPY
Workshopy budou probíhat v rámci 2 scén:
1. Tvůrčí dílny a kreativní workshopy na Komorní scéně
2. Tématické placené workshopy v rámci chill out zóny

JAPONSKÁ KNIŽNÍ VAZBA
Chcete si vytvořit notes s vlastnoručně ušitou vazbu? Právě pro vás připravila Simona Drdáková 
workshop pro milovníky kvalitní ruční práce. 
Cena workshopu je 100 Kč (materiál na výrobu).
Workshop probíhá 1. - 3.3., denně od 10:00 do 16:00; stánek č. 303.
 
MILOVNÍCI MANGY, KOMIKSŮ A KRESLENÍ
Kreslíte manga a komiksy od základních rysu tváří až po kompletní postavy hrdinů a roboty 
v akci.? Jste zkušený kreslíř, anebo naprostý začátečník? Přijďte si nakreslit vlastní příběh 
a prožít jedinečný zážitek. Workshop pro vás připravila Kalia.
Workshop probíhá 1.3. od 10:00 do 18:00; stánek č. 302.

ZÁKLADY KRASOPSANÍ
Minikurz krasopsaní s fixy Fudenosuke (značka Tombow) pro vás připravila Kalia. Fixy, které se 
budou používat, mají elastický štětcový hrot, který je vhodný pro kaligrafické popisky. Linka se 
mění od tenké po hrubou, záleží na tlaku vyvíjeném na hrot.
Workshop probíhá 2.3. od 10:15 do 18:00 a 3.3. od 10:15 do 16:00. Trvá vždy 45 minut; 
stánek č. 302.

HERNÍ ZÓNA
MINDOK 
Přijďte se podívat, vyzkoušet si a ochutnat nový svět společenských deskových her od firmy 
MINDOK. Zabavíme celou rodinu, u nás se pobaví opravdu každý! Těšíme se na vás s našim 
oranžovém týmem prezentátorů v deskoherní zóně knižního festivalu.
Můžete se těšit na prezentaci populárních SMART her pro jednoho hráče, jejich novinky, 
na postřehové hry, u kterých si vyzkoušíte svou rychlost, nebo na komunikační a párty hry jako 
nejslavnější česká hra Krycí jména, u nichž se skvěle pobavíte. Spousta zábavy u rodinných her 
jako je legendární Carcassonne nebo nejlépe hodnocená abstraktní hra poslední doby - Azul.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Celé Cesko čte dětem vede už třináctým rokem celostátní osvětovou a mediální kampaň. 
Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení, rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění a učí 
morálním hodnotám. Posláním kampaně je prostřednictvím společného čtení budovat pevné 
vazby v rodině.

KRABIČKY V.D.
Těšíme se velice, že propojíme světy tvoření a čtení.
- Výtvarný program VESELÉ TVOŘENÍ  pro děti  od 3-99 let, na kterém si budete moci vyrobit 
 záložky nebo cedulky na dveře.
- Novinky pro domácí tvoření  TVOŘIVÁ SADA, lepený závěs 
- Nabídku pro KNIHOVNY i jiné organizace KRABICE PLNÉ TVOŘENÍ
Těšíme se na Vás….. SOCIÁLNÍ PODNIK  Krabičky - výrobní družstvo. Děkujeme, že přímo 
podporujete zaměstnávání lidí s handicapem.

STAR WARS ZÓNA
Lion Base je součástí mezinárodní Star Wars kostýmové organizace Rebel Legion, která propaguje 
Star Wars fandom a zároveň pomáhá charitativními a veřejně prospěšnými činnostmi.
Rebel Legion byla založena v roce 2000 a dnes má již tisíce členů ve více než 30 zemích světa. 
Lion Base a stejně tak Rebel Legion, je založená a tvořená fanoušky Star Wars, kteří se zajímají 
o tvorbu co nejpřesnějších kostýmů kladných postav ze světa Star Wars (například rytířů Jedi, 
povstaleckých pilotů, vojáků, princezen a dokonce i Wookieeů…) a zároveň chtějí pomáhat těm, 
kteří v životě moc štěstí neměli.
Po celou dobu festivalu se budete moci vyfotit s Rebel Legio - Lion Base we Star Wars fotokoutku.

AKTIVITY NA STÁNCÍCH
EVROPSKÁ ZÓNA
Zastoupení Evropské komise v ČR a Kancelář Evropského parlamentu v ČR, stánek č. 130.
Víte, jaké vtipy říkají Švédové o Norech? Myslíte si, že Evropa má perspektivu? Vyznáte se 
v evropských jazycích? Přijďte si zasoutěžit o čtečku Kindl nebo si udělat profilovou fotku 
a dozvědět se spoustu zajímavých informací na společný stánek Zastoupení Evropské komise 
v ČR a Kanceláře Evropského parlamentu.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVA, Stánek č. 104.
Představí aktuální projkety a knihovnické služby čtenářům všech věkových skupin.
Knihovny jsou bezpečné a přátelské místo, jak se tedy stát čtenářem knihovny?

SILENT ZÓNA AUDIOTÉKY; stánek č. 103.
 
PROJEKT NÁRODY SVĚTA PÍŠÍ BIBLI, stánek č.301
Projekt má za cíl rozšířit povědomí o Bibli mezi širší veřejnost. Iniciátorem projektu je Muzeum bible 
v Jeruzalémě, v České republice se o to stará česká pobočka Mezinárodního křesťanského 
velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) v Praze.
Návštěvníci stánku dostanou příležitost zapojit se do opisu úryvku z dané biblické knihy (nyní je to 
knihu Žalmů), konrétně jeden až pět veršů na speciálně vydané archy a obdrží památní list, 
certifikát. Aby se zabránilo tomu, že jeden člověk opíše "půl bible" :-), vyplňuje zájemce evidenční 
list, kde je uvedeno jeho jméno, případně mailová adresa a zde je zaznamenáno, které verše 
opisoval. Tyto listy jsou přílohou archů s ručně opsanými verši.
Dlouhodobým cílem Muzea bible je získat ručně opsané bible v co nejvíce národních jazycích a 
vytvořit z nich samostatnou expozici. Sbor Křesťanského společenství Ostrava do projektu 
vstoupil před několika lety, kdy jsme v Knihovně města Ostravy vedli opisování knihy Exodus, 
kterou zájemci opsali během cca dvou let. Tento projekt byl v minulosti prezentován v rámci 
Knižního veletrhu Ostrava. 

DOPROVODNÉ VÝSTAVY
100 let knihovnictví
Výstava KOMIKSové soutěže
Držitelé Sachyrovovy ceny za svobodu myšlení
Spolu v bublinách
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program

Scéna Voices of Freedom

Komorní scéna

Komorní scéna

Změna programu vyhrazena. 

Nakladatelská scéna

Nakladatelská scéna

Komorní scéna

doprovodný program

Nakladatelská scéna

ve spolupráci s partnery

Černá louka 3235, Ostrava 702 00

pátek 1. března

Scéna Voices of Freedom

sobota 2. března
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101. Hejkal s.r.o.
Nakladatelství Hejkal vydává současnou českou a finskou beletrii a spolupořádá 29. Podzimní 
knižní veletrh v Havlíčkově Brodě.
102. MYSTERYFILM
Knížky Arnošta Vašíčka o pátrání po mimozemských civilizacích, o nevysvětlených 
archeologických nálezech, historických otaznících, tajemných úkazech, paranormálních jevech 
a jiných záhadách.
103. KNIHCENTRUM zóna
PEMIC BOOKS a.s. bude mít na festivalu stánek, který nabídne české i zahraniční tituly různých 
žánrů prostřednictvím oblíbeného knihkupectví KNIHCENTRUM.cz. Ti, kdo raději knihy poslouchají, 
najdou současné bestsellery namluvené známými herci v sekci AUDIOTÉKA. Pokud s sebou 
vezmete i děti, nenechte si ujít kreativní tvoření, které připraví nakladatelství BOOKMEDIA.
104. Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Chce být profesionálním a přátelským rádcem a navigátorem ve světě informací, který svým 
uživatelům nabízí příležitost k četbě, vzdělávání i setkávání v otevřeném a klidném prostředí, 
podporujícím kultivaci vlastního názoru.
105. Albatros Media a.s.
Albatros Media a. s. je mediální společnost nabízející pod značkami samostatných nakladatelství 
Albatros, B4U Publishing , BizBooks, CooBoo, CPress, Computer Press, Edika, Egmont, Fragment, 
Kniha ZLIN, Management Press, Motto, Panteon, Plus, Vyšehrad, XYZ a v koedičním projektu s ČT 
Edice České televize široké spektrum mediálních produktů – knih, e-knih a audioknih.
106. Dianetické centrum z.s.
Knihy o mysli, duchu a životě. Toto je cesta k vědění, jak vědět a otevírá bránu k lepší budoucnosti
107. PORTÁL, s.r.o.
Knihy a časopisy z oblasti vzdělání a výchovy, pedagogika, psychologie, sociologie, sociální práce, 
nápady, hry, tvořivost.
108. Nakladatelství DOMINO s.r.o.
Nakladatelství Domino vzniklo v roce 1997. Mnohé se od té doby změnilo, základ však zůstává 
stejný: ve všech edicích se čtenářům snaží nabídnout pouze takové knihy, kterým samo věří 
a které stojí za to číst. Už více než dvacet let vydává Domino knihy mnoha žánrů a autory, 
kteří patří mezi světovou špičku.
109. Moravskoslezská kulturní zóna
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
- Vědecká knihovna má ve svém knihovním fondu 1.200.000 svazků. Nabízí knihy, noviny 
 a časopisy, normy, elektronické zdroje, hudební CD, audioknihy, audiovizuální dokumenty, fond 
 pro uživatele se zrakovým a sluchovým znevýhodněním, e-knihy a deskové hry. Organizuje  
 tematické kluby, pořádá besedy.
Ostravské muzeum, příspěvková organizace
- Součástí Ostravského muzea je specializovaná muzejní knihovna s více jak 27 000 knihovními  
 jednotkami. Obsahuje regionální tituly (Ostraviaka, Bezručiana), nedostupnou odbornou  
 literaturu se zaměřením na významné muzejní sbírky, noviny a časopisy.  
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 
- Muzeum Těšínska je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje se sídlem v Českém  
 Těšíně. Působí v celém regionu českého Těšínského Slezska. Provozuje výstavní síně v Orlové, 
 Havířově, Karviné a Jablunkově, Kotulovu dřevěnku a Památník životické tragédie v Havířově 
 a Archeopark v Chotěbuzi.
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
- Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace sídlí v zámku Frýdek. Zámek 
 je celoročně přístupný veřejnosti. Ve stálých expozicích je prezentována historie města 
 a Beskyd. Muzeum pořádá výstavy, zřizuje Seniorgymnázium, pořádá lektorské programy. 
 Pobočkou muzea je hrad Hukvaldy.
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
- Muzeum v Bruntále jako příspěvková organizace Moravskoslezského kraje spravuje 3 historické 
 objekty: Zámek Bruntál, Hrad Sovinec a Kosárnu v Karlovicích. Letos na veletrhu představuje 
 mimo jiných i knižní novinku Mgr. Igora Hornišera „Mezi orlem a orlicí. Bruntálsko 1914 – 1938“. 
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
- Muzeum Novojičínska sídlí na Žerotínském zámku v Novém Jičíně, je odborným pracovištěm 

 pro výkon muzejní, vlastivědné a kulturně výchovné práce novojičínského okresu. Má 11 
 poboček. Nově připravuje expozici muzea nákladních automobilů v Kopřivnici. 
Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace
- GVUO sídlí v Domě umění z roku 1926, její sbírky čítají přes 23 000 uměleckých děl. Pořádá 
 kulturní i edukační programy pro školy i veřejnost. Knihovna GVUO s badatelnou pro veřejnost 
 se nachází na ulici Poděbradova 1291/12. GVUO patří k pětici nejvýznamnějších sbírkotvorných 
 institucí v ČR. 
110. Madal Bal a.s.
Nakladatelství Madal Bal vydává oblíbené kartičky s aforismy, duchovní literaturu a hudbu, 
magnety s citáty. Pořádá také bezplatné kurzy meditace. Na výstavě poskytujeme 25% slevu.
111. Ing. Eva Gmentová
Eva Gmentová, Ing.,-  Knihy radosti je malé autorské nakladatelství, ryze české, které vydává 
knihy českých autorů a tiskne u českých tiskáren. Nakladatelství se hlavně zaměřuje na vydávání 
knih, které přinesou radost nejen dětem.
112. Nakladatelství Meander
Nezávislé nakladatelství, které se s velkou péčí věnuje originální umělecké tvorbě pro děti 
a mládež, zejména původní tvorbě a autorské knize, klade přitom velký důraz na výtvarné pojetí 
titulů. Snaží se vydávat knihy, z nichž bude dětem a mladým lidem jasné, proč se vůbec říká 
„krásná literatura“.
113. Země Světa
Kulturně-cestopisný časopis zaměřený na turisticky atraktivní regiony.
114. Nakladatelství Epocha s.r.o.
Literatura faktu a historie, nově je velký prostor věnován fantastice - řada FANTASTICKÁ 
EPOCHA, která přináší tituly v žánrech sci-fi, fantasy a hororu. Součástí edičního profilu jsou také 
témata kulturně historická, dále memoáry, odborná literatura a příručky. V menší míře vydává 
Epocha i beletrii.
115. JAN VAŠUT s.r.o.
Nakladatelství JAN VAŠUT vydává knihy pro volný čas – kuchařky, příručky pro domácí kutily, 
zahrádkáře a chovatele, sportovní a zdravotní literaturu, turistické průvodce MERIAN, knihy 
pro rodiče a děti, knihy o sexu, detektivky, romány, literaturu faktu a humor.
116. STAR WARS zóna
Lion Base je součástí mezinárodní Star Wars kostýmové organizace Rebel Legion, která propaguje 
Star Wars fandom a zároveň pomáhá charitativními a veřejně prospěšnými činnostmi.
117. Nakladatelství Mytago
Malé žánrové nakladatelství. Naše specializace: gamebooky, hry na hrdiny a fantasy. Dnes máme 
za sebou už 66 titulů a řadu dalších v přípravě.
118. Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Nakladatelství MOBA patří mezi největší nakladatelské domy v České republice. Vydává kvalitní 
knihy v mnoha edicích, jako jsou Severská krimi, Historický román, Světová krimi, Historická krimi, 
Literatura faktu, Původní česká detektivka, Společenský román nebo Rádce.
119. Littera Silesia, s.r.o.
Nakladatelství Littera Silesia vydává knihy slezské spisovatelky Evy Tvrdé 
(Slezská tetralogie, Mrtvou neměl nikdo rád, Dlužná částka, Nenápadný půvab Slezska, 
Města v Českém Slezsku a další).
120. Mladá fronta, a.s.
Vydavatelství Mladá fronta je moderní vydavatelství s třiasedmdesátiletou tradicí. Divize Knihy 
vydavatelství Mladá fronta je v současné době nejstarším kontinuálně fungujícím nakladatelem 
knih v České republice. Na knižním trhu působí od roku 1945. Na trh ročně uvede kolem 200 nových 
knih a přibližně 50 dotisků.
121. Profi Press s.r.o.
České nakladatelství odborných publikací a literatury životního stylu.
122. PROTIMLUV, z.s.
Protimluv je značka pro ostravskou literární revue vycházející od roku 2002 čtyřikrát do roka, dále 
nakladatelství a třídenní literární festival ProtimluvFest. Uvádí práce českých autorů z Ostravy 
(M. Pietoň, M. Gronach, M. Pražák, I. Šťastná aj.) a odjinud (P. Pazdera Payne, P. Motýl, P. Novotný), 
také beletrii tvůrců z visegradských zemí jako třeba E. J. Groch, K. Varga, F. Barnás, A. Zagajewski.
123. Celé Česko čte dětem, o.p.s.
Celé Cesko čte dětem vede už třináctým rokem celostátní osvětovou a mediální kampaň. 
Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení, rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění a učí 
morálním hodnotám. Posláním kampaně je prostřednictvím společného čtení budovat pevné 
vazby v rodině.

124. ŠÍŘENÍ PÍSMA SVATÉHO, spolek pro šíření křesťanské vzdělávací literatury
Vydávání a rozšiřování křesťanské vzdělávací literatury.
125. Nová Akropolis z.s.
Filozofická škola na klasický způsob a vydavatel filozoficky zaměřené literatury. Organizátor 
vzdělávacích, kulturních a dobrovolnických akcí.
126. Lingea s.r.o.
Společnost Lingea je největší český vydavatel slovníku, konverzací, gramatik a průvodců. 
Nabízíme tituly pro více než 50 jazyků a průvodce do více než 70 destinací. Obojí je dostupné 
v knižní i elektronické podobě.
127. HOST – vydavatelství, s.r.o.
Vydává kvalitní českou prózu a poezii, překladovou beletrii, detektivní romány, thrillery, sci-fi 
a fantasy, literaturu pro děti a mládež, literární teorii a naučnou literaturu. Je spoluvydavatelem 
literárního měsíčníku HOST.
128. Nakladatelství JOTA, s.r.o.
Nakladatelství JOTA vydalo za téměř třicet let své existence na českém knižním trhu více 
než 2 500 titulů v několika edičních řadách. Vydáváme překlady světových autorů a nejlépe 
hodnocených turistických průvodců britské řady Rough Guides. V edici Cestopisy máme ty 
nejlepší české cestovatele, vydáváme zahraniční autory, literaturu faktu a military, publikace 
z edice Populárně naučné. 
129. Knižní vesmír
Jedinečný eshop pro opravdové knihomoly. Nabízíme dárkové zboží, doplňky a vychytávky 
pro všechny milovníky knih. U nás najdete například záložky, placky, tašky, plakáty, hrnky, 
šperky a mnoho dalšího. Součástí Knižního vesmíru je také internetový magazín plný novinek 
z knižního světa.
130. Zastoupení Evropské komise v ČR
Zastoupení EK je již několik let spojnicí mezi EU a Vámi. Chtěli byste se zeptat, jak to v Evropě 
chodí, a nevíte koho? Přijďte nás navštívit!
131. Nakladatelství Olympia, s.r.o.
Nakladatelství Olympia je tradičním vydavatelem především sportovní a turistické literatury. V 
letošním roce slaví už 65 let své existence, a patří tak k nejstarším fungujícím nakladatelstvím v 
ČR. V současné době vydává kromě sportovních publikací a turistické průvodců také literaturu 
faktu, českou a zahraniční beletrii a knihy pro děti a mládež.
132. p a p i d u 
p a p i d u   je malé studio papíru z Ostravy. Zpracovává odřezový a zbytkový papír a kombinuje ho 
s novými materiály tak, aby bylo dohromady vše beze zbytku a prakticky využito. Každý vzniklý 
blok, zápisník, sešit či doplněk je tvořený jako individuální, jedinečný a neopakovatelný objekt se 
stylově čistou estetikou a osobitým zpracováním.
133. Pointa Publishing s.r.o.
Nakladatelská služba Pointa přináší alternativu k tradičnímu publikování knih. Čtenářům 
a čtenářkám pak kromě knih samotných Pointa přinese i možnost zapojit se do jejich vzniku. 
Spolupráce na knize jako projektu, získání financování skrze předprodej, tisk i distribuce - 
to všechno je Pointa. Ve zkratce, jsme služba, díky které lidé vytvoří, vytisknou i prodají svou 
novou knihu.
134. Patriot magazín
Příběhy osobností, které se úspěšně, ale i neúspěšně pokusily prorazit, být úspěšnými, vyniknout. 
Profily, příběhy a reportáže s těmi, kdož jsou na vrcholu, ale i s takovými podnikateli a osobnostmi, 
které na té cestě teprve jsou, překonávají řadu překážek a ne vždy zvítězí. Chceme být 
inspirativním čtením pro všechny, kdož si nemyslí, že je Ostrava a Moravskoslezský kraj na okraji.
135. Nakladatelství Slovart, s.r.o.
Nakladatelství SLOVART působí na českém trhu již od roku 1994. Vydává knihy domácích autorů 
převážně z oblasti dětské a populárně naučné literatury i licenční tituly předních světových 
nakladatelů.
136. Albi Česká republika a.s.
Výrobce a distributor přání do obálek, dárků, společenských her a bestselleru Kouzelného čtení 
(Nechte knihy mluvit).
137. Kancelář Evropského parlamentu v ČR

138. Ústav pro studium totalitních režimů
Ústav pro studium totalitních režimů vědecky zkoumá dvě nesvobodná období našich dějin: 
nacismus a komunismus. Má bohatou vydavatelskou činnost a intenzivně se věnuje vzdělávání.
139. Ostravská univerzita
140. Helena Rezková 
Vydavatelství Helena Rezková, založené v roce 2009, se specializuje především na vydávání 
regionální literatury, knih z historie a v poslední době i knih pro děti. 
141. Libor Richter – Kruh
Libor Richter – Kruh je rodinné nakladatelství, v němž v letech 2013 - 2018 vycházela Zahrada, 
magicko-realistická románová pentalogie Jany Richterové. Svazky série nesou podtituly Sféra, 
Lovec, Návrat, Velmistr a Hostina. Dílo je nominováno na cenu Magnesia Litera 2019 za 
nakladatelský čin.
142. Domácí Muffiny
Cupcakes na motivy knižních hrdinů.
143. KRABIČKY – výrobní družstvo, sociální podnik
Výtvarný program VESELÉ TVOŘENÍ pro děti od 3-99 let, na kterých si budete moci vyrobit 
záložky nebo cedulky na dveře. TVOŘIVÁ SADA pro domácí tvoření. KRABICE PLNÉ TVOŘENÍ 
pro KNIHOVNY i jiné organizace.
144. MINDOK s.r.o.
MINDOK je vydavatelství moderních společenských her pro děti i dospělé. Firmu založili v roce 
2007 lidé, kteří hrám i hráčům velmi dobře rozumějí, prvním hlediskem pro nás vždy bude kvalita 
našich her.
145. Centrum PANT, z.s. 
vzniklo v roce 2007 jako nepolitický prostor pro pořádání akcí, setkávání, relaxaci i edukaci. 
Funguje jako nezávislá organizace složená z řad učitelů, manažerů, pracovníků v médiích a grafiků.  
146. PSII Inkubační Institut živnostenských, manufakturních, multimediálních 
a infokomunikačních projektů a start-upů, z.ú.
Titul "Kopřichařka, aneb vždy to končí jídlem" je prvním knižním titulem nakladatelského projektu 
SHME Media inkubovaného a realizovaného v rámci PSII
147. Golden Dog
Nakladatelství Golden Dog se zaměřuje na český horor, thriller, science fiction a akční literaturu. 
Jedním z cílů je podpořit české hororové autory a vydávat je pod jednotnou značkou. Golden Dog 
se snaží dát prostor nadaným autorům, kteří chtějí své čtenáře bavit, děsit, ohromit.
148. Andělé zvířat z.s.
Zdravé mlsání – raw tyčinky. 

301. Národy světa píší Bibli – Národy společenství Ostrava
- Opisování z biblické knihy Žalmů na speciálně vydané archy.
302. KALIA
- Prodej akvarelových fixů Tombow Dual Brush PenTombow, se kterými vytvoříte Vaše jedinečné 
 zářivé příběhy. (pátek)
- Základy krasopsaní - brush lettering s fixy Fudenosuke Tombow, (sobota, neděle)
303. Simona Drdáková
- Japonská knižní vazba
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Souběžně s Knižním festivalem Ostrava probíhá veletrh Dovolená 
v přízemí a v 2. patře pavilonu A. 

Provozní doba pavilonu A:
1.3. 10:00-18:00, 2.3. 10:00-18:00, 3.3. 10:00-16:00. 
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