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1) O MISTIČCE A DALŠÍCH POHÁDKÁCH
napsala Monika Du�ová, ilustrovala Klára Zahradníčková

Mladá autorka překvapila svojí sbírkou pohádek, které jsou nové svěží a mají i 
hluboké poselství. Ve sbírce je pohádka O mističce, která nám velmi čtivým 
způsobem představí podstatu štěstí a radosti z obyčejných věcí. Další pohádka je o 
Zajíci a studně a jejich netradivčním setkání plném pochopení a pomoci. Ilustracemi 
knihu vhodně doplnila Klára Zahradníčková. Vydání knihy je jedním z mnoha 
počinů úspěšného nakladatelství Greens.

2) TÁBOROVÝ DENÍK
Greens

Z nakladatelství Greens pochází i další a to Táborový deník. Kniha má velmi 
povedenou vazbu a na první pohled čtenáře zaujme. V deníku jsou popsány 
jednotlivé dny tábora, ale pro běžněho čtenáře velmi nezáživným způsobem, deníku 
chybí trocha akce. Ale doporučuji každému Svratouškému čtenáři přečíst závěr 
deníku, ten je nejlepším a upřímným vyjádřením autora.

3) VELKÝ ARKTICKÝ PŘÍBĚH 
Greens

Velký arktický příběh se rychle stal bestsellerem nakladatelství 
Greens. Povedený text doplněný povedenými ilustracemi kolektivu 
autorů nás zavádí do zmrzlé a pusté země. I když se zdá, že v ledové 
pustině by mohla být nuda, naši spisovatelé, kteří se tam vydali ji 
rozhodně nezažili. Kniha líčí jejich strhující setkání, hledání 
podkladu a na konci odhaluje drsnou pravdu. Konec čtenáři 
samozřejmě vyzrazovat nebudeme, je na co se těšit.

4) POVÍDKY 9KRÁT JINAK
kolektiv autorů z nakladatelství Červánek

Autoři (Vendula Saňáková, Josefína Saňáková, Štěpán 
Šoupal, Marie Niedobová, Ema Jiroušková) se v této knížce 
skutečně vyřádili, a když titul tvrdí, že jsou povídky 9x 
jinak, můžete tomu opravdu věřit. Ve sbírce jsou zařazeny 
povídky strašidelné, napínavé, vtipné i s poučením. 
Příběhy nám vypráví nejen lidští hlavní hrdinové, ale 
podíváme se i do světa jezevců a dalších zvířat. Kniha je 
doplněna povedenými ilustracemi a je velmi čtivá.

UDÁLOST ROKU
Literární galavečer: 

Raut, autogramiáda a udílení cen růžového lipečka!

Letos to na literárním trhu opravdu vřelo. Vznikla nová nakladatelství 
(BeauBee, Červánek a Greens) a velmi rychle předvedla slibné tituly, které 

měla možnost prezentovat na slavnostním večeru 21. 7. 2016. 
Celý galavečer začal velkolepým rautem, na kterém nemohl chybět nikdo, kdo něco 
znamená na poli literatury. Byli tam přední spisovatelé, všichni investoři (Otýlie 
Magdalena Simeon Peskačová, František Zlámal, Vasilij Alexandr Sokolov i Augustýn 
Zimmerman), blogerka Jasněnka, celá redakce literek a mnozí další. Velkolepou hostinu 
s řízky, bramboráčky, mu�ny, sladkostmi, ovocem i zeleninou připravil tým z Restaurace 
Klíček pro zdraví pod vedením šéf kuchařky Zdeny Viktorínové, která byla také za svou 
práci i se svým týmem během večera odměněna osobně panem Zlámalem. Tímto už se 
dostáváme k předávání cen Růžové lipečko, kterého se ujala naše redakce a O. M. Simeon 
– Pleskačová. Růžové lipečko dostal každý, kdo ve své branži něco dokázal. Není zde 
prostor pro jmenovitý výčet oceněných, ale všem srdečně gratulujeme. Večer byl velmi 

příjemný a celou dobu panovala slavnostní a přátelská atmosféra.

5) ROZTŘÍŠTĚNÉ SKLO. 1.DÍL  - ZAČÁTEK HLEDÁNÍ
Emma Novotná a Lada Jasanská.

Několika dílný thriller Rozstříštěné sklo je letošní divokou kartou nakladatelství 
BeauBee, který je propagován už od poloviny roku. Prvním díl předčil očekávání 
čtenářů, jedná se o napínavý a strhující příběh, který autorky podávají velmi 
zajímavým způsobem. Čtenář se nemůže odlepit od stránek a s napětím očekává 
každý další krok hlavní hrdinky Zoe. S ještě větším napětím očekává celá naše 
radekce a jistě mnoho dalších čtenářů další díly této slibné serie.
6) Nebezpečná fantazie, Lucie Blažková a Natka Štenclová, ilustrovala Terka 
Štenclová
Dvě sestry Natálie a Lucie vypráví příběh, který začíná celkem nevinně na letním 
táboře. Ale jejich fantazie je nebezpečná a děj rychle nabírá spádu. Dívky nás 
zavedou na tábor Svratouch, a už od začátku vědí, že se mají na co těšit. Maminka je 
odjede a zanechá je táborovému programu, na tom by nebylo nic zvláštního, dokud 
nepřijde první noční hlídka….Kniha je velmi čtivá a doplněná barevnými 
ilustracemi, sen každého čtenáře.

6) NEBEZPEČNÁ FANTAZIE
Lucie Blažková a Natka Štenclová, ilustrovala Terka Štenclová
Dvě sestry Natálie a Lucie vypráví příběh, který začíná celkem 
nevinně na letním táboře. Ale jejich fantazie je nebezpečná a děj 
rychle nabírá spádu. Dívky nás zavedou na tábor Svratouch, a už 
od začátku vědí, že se mají na co těšit. Maminka je odjede a 
zanechá je táborovému programu, na tom by nebylo nic 
zvláštního, dokud nepřijde první noční hlídka….Kniha je velmi 
čtivá a doplněná barevnými ilustracemi, sen každého čtenáře.

7) KOMIXOVÝ PŘÍBĚH ROBI: ROBI A JEHO NOVÝ 
PŘÍTEL

Pája Hanáková
Robi a nový přítel je bezpochyby nejroztomilejší titul, který se 
letos objevil na pultech. Robi je medvídek, jehož příběh můžeme 
pozorovat na úžasných černobílých kresbách. Robi každý den 
vstává, snídá, obléká se a chodí do práce, v jeho životě mu chybí 
trocha radosti, ale to se již brzy změní. Díky úžasným kresbám si i 
vy Roboho brzy zamilujete.
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Autoři (Vendula Saňáková, Josefína Saňáková, Štěpán 
Šoupal, Marie Niedobová, Ema Jiroušková) se v této knížce 
skutečně vyřádili, a když titul tvrdí, že jsou povídky 9x 
jinak, můžete tomu opravdu věřit. Ve sbírce jsou zařazeny 
povídky strašidelné, napínavé, vtipné i s poučením. 
Příběhy nám vypráví nejen lidští hlavní hrdinové, ale 
podíváme se i do světa jezevců a dalších zvířat. Kniha je 
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Velké dobrodružství spisovatelů Nakladatelství 

Greens, Červánek a BeauBee
Aby spisovatel mohl psát dobře, musí nasbírat inspiraci...
Díky cestovateli D. Sklenáři se naši spisovatelé odhodlali pro odlet na Malor-
ku, kde chtěli sbírat zážitky pro svůj nový cestopis. Cestou se ovšem něco 
ošklivě pokazilo a letadlo ztroskotalo až na Antarktidě! Na něco takového 
cestovatelé rozhodně nebyli připraveni. V kruté zimě hledali pomoc, které se 
jim naštěstí dostalo. Po rychlém průzkumu okolí našli vesnici lidí, kteří si tuto 
ledovou a nehostinnou pustinu zvolili za svůj domov. Vesničané jim rádi 
pomohli doplnit zásoby a oblečení, aby je ochránili před umrznutí, ale na 
oplátku chtěli také pomoci. Už léta se jim ztráceli muži z vesnice, vždy když 
odešli na lov. Spisovatelé všechny muže našli a přivedli zpět do vesnice. 

Muži byli zmatení a nic si nepama-
tovali. Životy se jim podařilo 
zachránit ale paměť už ne. Spisova-
telé tedy vybrali všechny užitečné 
materiály ze ztroskotaného letadla, 
vzali si zásoby od vesničanů a 
vypravili se na dlouho cestu na jih. 
Tam by jim mohla pomoci posádka 
některé z fungujících základen a 
také by mohli vyřešit záhadu ztrá-

cejících se mužů. Cesta to byla dlouhá, strastiplná a vedla před ledové 
průrvy, náročný terén i zmrzlou planinu. Spisovatelé ale vydrželi a nedaleko 
polu našli opuštěnou laboratoř. To co v ní našli, bylo odpovědí na všechny 
otázky vesničanů (více v našem článku Literární objev roku: Deník tří genera-
cí objevený v laboratoři šíleného vědce). Kromě vysvětlení také mohli vesni-
čanům přinést lék na ztrátu paměti pro jejich muže. V laboratoři byly také 
souřadnice další fungující výzkumné stanice. Tu spisovatelé brzy našli a 
dostali zde nejen dost zásob na cestu, ale hlavně také součástky ke stavbě 
letadla, aby se mohli všichni bezpečně vrátit domů a do svých nakladatel-
ství. Zbývá jen dodat, že jako první z Antarktidy odletělo nakladatelství 
BeauBee, v těsném závěsu za nimi Červánek a dlouho na sebe nenechalo 
čekat ani nakladatelství Greens. 
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Robi a nový přítel je bezpochyby nejroztomilejší titul, který se 
letos objevil na pultech. Robi je medvídek, jehož příběh můžeme 
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Jeďte s námi za dobrodružstvím i příští rok. Tentokrát do Austrálie. 
Svratouch je jiný, je dobrý, je náš. 
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PODĚKOVÁNÍ
Všem mladým spisovatelům, novým nakladatelstvím, jejich zaměstnancům i ředitelům, 

investorům, redakci Literek, personálu kuchyně Klíček pro zdraví i závodním lékařům 
děkujeme za velmi povedenou sezonu. Letos se na poli literatury děly velké věci a bez vás 

by zkrátka nebylo možné je uskutečnit. Těšíme se příští sezonu. 

Literární objev roku: 

DENÍK TŘÍ GENERACÍ
objevený v laboratoři šíleného vědce!
Na své výpravě našli spisovatelé mimo jiné deník rodiny Wei-
ssových. V deníku jsou zapsány životní událostí tří generací 
vědců: Karla Weisse, následně jeho syna Franze a jeho vnuka 
Alberta. V deníku se můžeme dočíst fascinující příběh jejich 
života a výzkumu v Antarktidě. Karl už od roku 1914 pracoval 
na odlednění Antarktidy. Tedy přesněji řečeno o tom snil a 
snažil se ve výzkumu pokročit co nejdále i navzdory nekvalit-
ním přístrojům. V době kdy mu zemřela manželka a narodil se 
syn Franz, musel výzkum přerušit a věnovat se péči o svého 
syna. Franz rostl a učil se práci v laboratoři.  Po smrti Karla 
ale Antarktidu opustil a podle otcova posledního přání se neměl 
vracet. Ledová pustina přitahovala Franze více než hlučný a 
barevný svět. Přivezl si zpět ženu i posádku a ve výzkumu 
urputně pokračoval. I jemu se narodil syn – Albert, díky větší 
připravenost a lékařské péči matka i dítě přežili porod ve 
zdraví a na výzkumu se brzy mohla podílet další generace. 
Albert více sledoval dění ve světě než jeho předci a laškoval s 
jadernou technikou, laserem i mikrovlnami…úkol, který zdědil, 
dokončit nedokázal, když mu zemřela matka a posádka odešla, 
zůstal na základně sám. Tehdy se začal uchylovat k velmi nee-
tickému a riskantnímu řešení situace, chtěl Antarktidu odlednit 
za každou cenu. V době kdy byla laboratoř a deník objeveny, v 
ní Albert Weiss nebyl. Podle posledních deníkových záznamů je 
jasné, že zešílel.

Jedná se o film, který mapuje literární scénu uplynulého roku. 
Vystupují v něm 3 nově vzniklá nakladatelství BeauBee, Červánek a 
Greens. Uvidíte jejich počínání od samotného vzniku až po úspěšné 
vydání několika bestsellerů. Žádní herci, vše je natočeno s reálnými 
nakladateli, investory, spisovateli, ilustrátory. Zkrátka příběh, který píše 

život sám. Nenechte si ujít tento strhující dokument.

Č T E N Á Ř S K Ý  K L U B  S I M E O N  P L E S K A Č O V ÉBEST  YOU CAN BUY

BAR & PUB
SINCE 2003

Hlavní sponzoři filmu:

FILM: Krajina Příběhů 2016.
Dlouho očekávaný snímek se dostal na internet 

28. 10. 2016. 

K vidění je na youtube kanálu DDM Litomyšl:
www.youtube.com/DDMLitomysl


