
Ahoj holky a kluci, spisovatelé, ilustrátorky, tvořivci,
slyšel jsem, že píšete knihu. Jééé, já mám knížky opravdu moc rád. Fakt. Čtení mě baví. 

Promiňte, vy vlastně nemáte tušení, kdo vám píše, že ne? A jste alespoň trochu zvědaví? Tak schválně, jestli 
mě uhodnete - jsem chytrý až vychytralý, bystrý a taky si rád hraju. Jsem chlupatý a ta, která odnesla 
Budulínka, fakt nebyla moje máma, opravdu!!!

Jasný, jsem lišák. Jmenuju se Čístko a slyšel jsem, že píšete a kreslíte příběhy, které společně vytvoří knihu. 
No a příběhy, ty já mám moc rád a rád je poslouchám a rád se na ně dívám, ale úúúplně nejradši je čtu.  
Tak proto píšu, protože vám fandím.

A aby se vám příběh z našeho města nebo jeho okolí líp tvořil, tak jsem pro vás něco připravil. Budu vám 
v následujících týdnech posílat zajímavá videa o tom, jak vzniká kniha. A také rozhovory se zajímavými 
spisovateli, ilustrátory a redaktory, některé z těch lidí budete určitě znát. 

Takže - co vás čeká?
V úterý po Velikonocích (6. 4. 2021) vám pošlu odkaz na prima video, kde youtuber Jirka Král a jeho sestra 
krásně popisují, co se musí stát, aby se příběh, který vznikne v hlavě spisovatele, dostal jako kniha do 
knihkupectví a vy jste si ho mohli koupit. Protože přesně to čeká tu vaší knížku.

Následující pondělí (12. 4. 2021) dostanete medailonky spisovatelů, výtvarníků a redaktorů, kteří tvoří nebo se 
podílí na vydání knih pro děti i dospělé. Těšte se na Pavla Čecha, Kláru Smolíkovou, Honzu Psotu, Jiřího Filípka, 
Stanislavu Jarolímkovou, Vladimíra J. Mrvíka a Petra Eliáše.

Všechny tyto lidi jsem pro vás vyzpovídal. Jak začali psát? Co by poradili začínajícím spisovatelům?  
A pan Psota vám možná prozradí, co musíte udělat, abyste na Českobrodsku našli poklad :) Rozhovory s nimi 
vám ukážu na webu další pondělí (19. 4. 2021).

Těšíte se? 
A ještě jednu věc nesmím zapomenout. Víte, já zatím nijak nevypadám. Zrovna mě tvoří a dávají mi grafickou 
podobu a až budu, tak budu bydlet v knihovně na náměstí, to jen abyste věděli, že se se mnou budete potkávat 
ještě dlouho. Ale víte, zajímalo by mě, jak si mě představujete vy. Lišák Čístko - co? Zkusíte mě taky nakreslit? 
Obrázky můžete hodit třeba do biblioboxu před knihovnou nebo vyfotit a poslat na email skolyorp@cesbrod.cz.  
Čím dřív, tím líp :)

Tak to je všechno.

Pac a čau


