www.metro.cz

PRAHA

04

úterý 13. března 2018

MILOVNÍCI KNIH SE DOČK
Součástí Velkého
knižního čtvrtka
budou opět
i autorská čtení
v Městské knihovně na Mariánském
náměstí.

I na Moravě

Setkání s autory se dočkají
i v Brně. A to o týden později,
tedy ve čtvrtek 22. března.
●

Už za dva dny vypukne jarní
Velký knižní čtvrtek s 15 novinkami včetně světových
bestsellerů. Třináctý Velký
knižní čtvrtek přinese na pulty českých knihkupců vybrané tituly světové beletrie, krimi, populárně-naučnou literaturu i literaturu faktu, memoáry, poutavé knížky pro
děti a mládež…
Z nabídky Velkého knižního čtvrtka si tradičně vybere
každý – bez ohledu na věk
nebo žánrové preference.
„I přesto, že letošní výběr
knih postrádá jasný čtenářský hit, komplexně se jedná
o sbírku velmi kvalitních
a různorodých knih od beletrie přes dětské knihy až po li-

●

●

Na pulty přijde i kniha o operní divě Dagmar Peckové.

MAF RA

Do Knihovny Jiřího Mahena
v Kobližné 4 přijali pozvání
operní pěvkyně Dagmar
Pecková, Aleš Palán, Václava
Jandečková, Tomáš Boukal,
Daniel Petr a Martin
Vopěnka.
Akce začíná opět v 17 hodin, vstup je zdarma. A i zde
bude pro příchozí sleva na
všechny tituly 20 procent.
Podrobnosti o celém knižním čtvrtku jsou na webu
www.velkyctvrtek.cz

teraturu populárně naučnou,“ říká Dušan Murčo
z knihkupectví Martinus.cz.
„Velký knižní čtvrtek si za poslední roky vybudoval prestiž
a díky nabídce vysoce kvalitních titulů přitahuje pozornost čtenářů i letos. Již necelý
týden před spuštěním akce
dokládalo tento zájem velké

množství předobjednávek.
Nejvíce se čtenáři těší na poslední díl série Geniální přítelkyně Eleny Ferrante s názvem Příběh ztracené holčičky a Gentlemana v Moskvě
od Amora Towlese,“ dodává
Murčo.
Součástí akce je také doprovodný program, ten proběhne v tentýž den v Městské
knihovně na Mariánském náměstí. V autentickém prostředí se čtenáři mohou osobně
setkat s některými autory, poslechnout si čtení z jejich
knih, dozvědět se mnoho zajímavého a na závěr získat
vlastnoruční podpis. Všechny
velkočtvrteční tituly bude
možno zakoupit na místě se
slevou 20 procent. Akce začíná v 17 hodin a vstup je zdarma. Účast v doprovodném
programu Velkého knižního
čtvrtka 2018 přislíbili Lisa
McInerneyová, operní pěvkyně Dagmar Pecková, Václava
Jandečková, Gene Deitch, Daniel Petr, Martin Vopěnka, Tomáš Boukal, Aleš Palán,
Lukáš Kuta nebo novinář Tomáš Macek. IVE TA BE NÁKOVÁ

inzerce

Každé úterý

149

Kč

˚ kuRete
ˇ
za 12 kouskU

ˇ
6 x strips, 4 x hot wings, 2 x porce kuRete

Na

jsou Poděbrady

Poznejte hotel
bellevue Tlapák
na lázeňské kolonádě
a objevte kouzlo
poděbradského lázeňství

Sleva
15 %

Nyní na
všechny pobyty
s nástupem
do 30. 4. 2018
Slevový kód: tlapak15

Nabídka platí každé úterý od 27. 2. do vyprodání zásob.

Tel.: 326 530 500
www.lazne-podebrady.cz/pobyty

