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HODONÍN: Městská knihovna vás zve na besedu se spisovatelem, novinářem a publicistou
Pavlem Kosatíkem ke stému výročí založení republiky , která se koná ve čtvrtek 8. 11. v
17:30 v přednáškovém sále.
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Jihomoravský kraj

Mohlo by vás také zajímat...

RAJHRAD: V rámci slavnostního odpoledne, pořádaného na počest vzniku Československa
byl v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě ve středu 24. října 2018 zahájen nový
ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Radní Tomáš Soukal zahájil XIII. ročník
soutěže, ve které se mohou v letošním školním roce žáci a studenti od 12 do 19 let zapojit
do nejvýznamnějšího tuzemského měření dovednosti mladých literátů.

Co se děje

29.10.2018

ČR: V příštím roce nabídne Česká televize divákům nejnovější zahraniční seriály - diváky i
kritiky oceňovanou adaptaci románu Margaret Atwoodové Příběh služebnice a
melodramatickou rodinnou sérii Tohle jsme my. Zahraniční vysílatele naopak na
mezinárodním veletrhu audiovizuální tvorby v Cannes zaujaly seriály První republika a
Labyrint. Práva na Herbář prodala ČT do Francie.

Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média

Co se děje

25.10.2018

OSTRAVA: Antikvariát a klub Fiducia vydal anglickou verzi oblíbené Mapy ostravských
výletů, ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity a okrašlovacím spolkem
Za krásnou Ostravu. Mapa v anglické verzi formou dvaceti pěších tras představuje
atraktivní, ale i obecně málo známá, a přitom něčím pozoruhodná či výjimečná místa
tohoto svérázného města.

Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Menšiny a cizinci

Co se děje

23.10.2018



ČR: Nejnovější próza českého spisovatele Jaroslava Rudiše právě vychází zároveň jako
kniha i audiokniha ČESKÝ RÁJ v podání Petra Čtvrtníčka. Parta chlapů se pravidelně po
celou sezonu schází ve staré sauně za městem. Potí svoje těla i duše. Vyprávění o
současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který
možná obývají ženy…
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