
ČT 10.5. 

15:00 – 16:00 Za tajemnem s Magdalenou Zachardovou a Petrem Vokáčem 

Vydejte se s autory záhadologické edice Fénix na cestu k nejrůznějším tajuplným jevům a 

místům, která nás obklopují doma i ve světě, a zamyslete se s nimi nad otázkami, které vám 

nedávají spát. Představení edice Fénix i nových autorských knih. 

(Olympia, L001) 
 

16:00 – 17:00 Na cesty s Pavlem Toufarem 

Seznámení s průvodci řady Toulky, které připravuje pro Olympii známý autor literatury fak-

tu Pavel Toufar. Promluví nejen o již vydaných titulech, jako jsou Tajemné kameny nebo Za 

Českými čerty, ale také o nových připravovaných titulech. 

(Olympia, L001) 
 

17:00 – 17:50 Setkání s minulostí 

Známý spisovatel a publicista Václav Junek a jeho syn Filip Junek Vás provedou společně i 

každý zvlášť skrze své knihy českou i evropskou historií od středověku po druhou světovou 

válku a budou odpovídat na nejrůznější otázky. Součástí programu je křest knih Václava 

Junka Eben Emael – Pevnost jako monument marnosti a Hitlerova hora.  

(Olympia, L001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁ 11.5. 

10:00 – 14:00 Dopoledne s Foglarem! 

K 80. výročí prvního vydání Rychlých Šípů si pro Vás Olympia připravila setkání s Foglarovci 

kolem Bobří stopy, s kreslířem Milanem Teslevičem. Václav Junek bude hovořit o svém otci 

a jeho práci na několika dílech Rychlých Šípů. Akci budou doprovázet soutěže o věcné ceny, 

v prodeji bodu nové předměty s foglarovskou tématikou.  

(Olympia, L001) 

15:00 – 15:50 Vráťa Ebr nejen o své knize 

Známý pražský knihkupec a s(e)pisovatel Vráťa Ebr bude hovořit o své knize Drobničky 

z Prahy, o knihách, které připravuje v Nakladatelství Olympia v letošním roce i o knize Co 

víme o smrti? Miroslava Sígla, jehož dcera grafička Lenka Střížovská bude spolu s ním nad 

knihou vzpomínat na svého otce, známého novináře a spisovatele.  

(Olympia, L001) 

16:00 – 17:00 Solární baroni – Vrazi v talárech 

Alena Vitásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu, představí třetí díl 

svého románu Solární baroni, který napsala po létech zkušeností se zákulisím energetické-

ho byznysu. Kniha, v níž nalezené podobnosti se známými osobami je „čistě náhodná“, je 

pokračováním úspěšných bestsellerů Solární baroni – Organizovaný zločin a Solární baroni 

– Příprava mé vraždy. 

(Olympia, L001) 

17:00 – 17:50 Setkání s minulostí 

Známý spisovatel a publicista Václav Junek a jeho syn Filip Junek Vás provedou společně i 

každý zvlášť skrze své knihy českou i evropskou historií od středověku po druhou světovou 

válku a budou odpovídat na nejrůznější otázky. Součástí programu je křest knih Václava 

Junka Eben Emael – Pevnost jako monument marnosti a Hitlerova hora.  

(Olympia, L001) 

18:00 – 18:50 Představení knihy Pravda o první republice 

Autoři Václav Junek a Tomáš Hejna připravili k letošnímu stému výročí vzniku Českosloven-

ska jedinečnou knihu, která se na období První republiky dívá kritickým, i když nezaujatým 

pohledem. Součástí knihy jsou krátké dokumenty, které budou promítány. Autoři budou 

odpovídat na otázky diváků. 

(Literární kavárna) 



SO 12.5. 

09:00 – 11:30 Dopoledne s Foglarem! 

K 80. výročí prvního vydání Rychlých Šípů si pro Vás Olympia připravila setkání s Foglarovci 

kolem Bobří stopy, s kreslířem Milanem Teslevičem a křest nového komiksového sešitu Jiří-

ho Filípka. Václav Junek bude hovořit o svém otci a jeho práci na několika dílech Rychlých 

Šípů. Akci budou doprovázet soutěže o věcné ceny, v prodeji bodu nové předměty 

s foglarovskou tématikou. V závěru promluví spisovatel a publicista Jiří Polák o unikátní 

foglarovském dokumentu, který bude současně promítán.  

(Olympia, L001) 

11:30 – 12:30 Kluk ze Žižkova – povídání o dětství a mládí Jiřího Krampola 

Jiří Polák představil na konci minulého roku publikaci, která přibližuje dětství a mládí herce 

Jiřího Krampola coby „Žižkováka“. Poprvé zde přináší ucelený pohled na rodinnou historii 

této herecké osobnosti včetně mnoha dosud neuveřejněných fotografií. 

(Olympia, L001) 

12:30 – 13:30 Sportujeme s Olympií! 

Olympia je tradičním sportovním nakladatelstvím již přes šedesát let a této tradice se stále 

drží. Výsledkem je řada publikací ze sportovního prostředí, především z oblasti fotbalu. Při-

jďte si zavzpomínat se starými hráči a s autory a seznamte se s novinkami o sportu. 

K dostání budou sběratelské záložky s literárně-sportovní tématikou a vědomostní kvíz o 

odměny. 

(Olympia, L001) 

14:00 – 14:50 Grónsko v kostce ledu 

Známí cestovatelé a badatelé Alena a Jaroslav Klempířovi znovu představí svůj literárně-

historický cestopis Grónsko-Ostrov splněné touhy, který vyšel v minulém roce ve druhém – 

rozšířeném vydání. Představí ovšem také novou brožuru, která vznikla jako doprovod pro 

velkou výstavu v Národním zemědělském muzeu a rovněž připravovanou knihu zaměřenou 

na Grónské báje, pohádky a pověsti. 

(Komorní sál) 

15:00 – 16:00 Grónsko v kostce ledu podruhé 

Známí cestovatelé a badatelé Alena a Jaroslav Klempířovi znovu představí svůj literárně-

historický cestopis Grónsko-Ostrov splněné touhy, který vyšel v minulém roce ve druhém – 

rozšířeném vydání. Představí ovšem také novou brožuru, která vznikla jako doprovod pro 



velkou výstavu v Národním zemědělském muzeu a rovněž připravovanou knihu zaměřenou 

na Grónské báje, pohádky a pověsti. Pokračování besedy z Komorního sálu. Součástí bude 

také vědomostní kvíz o drobné ceny. 

(Olympia, L001) 

16:00 – 17:00 Setkání s krásnou literaturou 

Olympia není spojena pouze se sportem a dětskou literaturou, ale také s beletrií. Své nové 

knihy zde představí známý psychiatr a spisovatel Jan Cimický, zpěvák a herec divadla Sema-

for Jiří Štědroň a režisér, scénárista a tiskový mluvčí ČSBS Vladislav Kučík. Akce bude dopro-

vázena promítáním.  

(Olympia, L001) 

17:30 – 18:30 Jan Žáček o svých knihách 

Velmi produktivní spisovatel a scénárista Jan Žáček představí několik svých nových knih 

z žánru literatury pro děti a mládež a detektivní literatury. Hovořit bude také o svých kni-

hách Vraždy české, Dokud se nevrátí, Nenávist, Zelená mafie a dalších.  

(Olympia, L001) 
 



NE 13.5. 

12:30 – 13:30 Jan Žáček o svých knihách 

Velmi produktivní spisovatel a scénárista Jan Žáček představí několik svých nových knih 

z žánru literatury pro děti a mládež a detektivní literatury. Hovořit bude také o svých kni-

hách Vraždy české, Dokud se nevrátí, Nenávist, Zelená mafie a dalších.  

(Olympia, L001) 

13:30 – 14:00 Báječný svět literatury 

Báječný svět literatury, Žižkovské střípky, Galerie osobností – to je jen několik knih 

z produkce Tomáše Hejny, který je zde stručně uvede a představí. V nabídce bude také nová 

stolní hra Báječný svět literatury.  

(Olympia, L001) 


