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Právě otvíráte sborník ilustrací z různých knih vytvořený třídou 3. T. Na AG jsme už 

třetím rokem, takže by se dalo říct, že se už vyznáme a oproti prvákům máme jistou výhodu, 

jelikož my se už všichni známe a na AG jsme už víceméně zběhlí, ale oni se sotva přišli 

podívat do školy a už nás všechny dali do online výuky. A právě v této online době jsme 

v kombinaci VV a IVT vytvořili náš sborník. 

Tento sborník vytvářela jedna skupina výtvarné výchovy od paní učitelky Olexinové. 

Každý student nakreslil tři ilustrace k různým knihám, které si sám zvolil, a ke každé ilustraci 

napsal úryvek z dané knihy. Nejsou to ale jen ilustrace, co zde najdete, ale každý vytvořil také 

vlastní stránku o sobě, o jeho zájmech, vztahu k výtvarnému umění a o jeho životě. Na této 

stránce o autorovi najdete i autorova nejlepší díla, která dosud vytvořil.  

Myslím si, že každý si zde může najít své, jelikož tu máme knihy velmi různé. Kdo má 

rád filozofické romány pro toho je tu kniha Dívka s pomeranči v několika provedeních nebo 

Malý princ. Kdo má rád novely může se podívat na naše citace a ilustrace z knihy Vrány. 

S naším sborníkem jsme si dali velkou práci, ale zato jsme se přiučili počítačovým 

a výtvarným dovednost. Budeme velmi rádi, když si náš sborník projdete a bude vám 

inspirací ve vaší vlastní umělecké tvorbě.  

Příjemný zážitek z našeho sborníku vám přeje redakční rada. 



* 5. 11. 2004 

studentka gymnázia, amatérská malířka a klavíristka 

Narodila jsem se ve Zlíně a nyní žiji v Břestě. Po ukončení 

Základní školy v rodném Břestě, jsem nastoupila na šestileté 

studium Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Nyní jsem ve 3. T 

tedy v prvním ročníku. 

Už na základní škole mě velmi bavila výtvarná výchova, tak jsem se uchylovala tímto 

směrem i dále a začala jsem navštěvovat kroužek keramiky. Ve třetí třídě jsem začala 

navštěvovat výtvarný kroužek na ZUŠ v Kroměříži a úspěšně jsem absolvovala 1. stupeň 

výtvarného oboru. Za svou absolventskou práci jsem získala zlatý certifikát. 

Nyní už kvůli náročnosti studia na AG nenavštěvuji ZUŠ, ale výtvarka je pořád jedním 

z mých koníčků, kterému se čas od času ve svém volném čase věnuji. Malování a různé 

vytváření je pro mě takovým útěkem z reality a relaxací. Věnuji se ale také aktivně hudbě a 

hraji na klavír, právě i hudba je mojí inspirací v malování. Mezi mé další záliby patří například 

cestování, lyžování, bruslení, a další různé aktivity. 

Ze všech výtvarných technik mám nejraději linoryt, který byl také základem mé 

absolventské práce. Není to ale jen technika linorytu, která mě baví, ale je tu také technika 

suché jehly, malování temperami, keramika, …1234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 2018 technika linoryt, Zahrada (vlevo nahoře) 
2 2018 tempera, Vlčí máky (vpravo nahoře) 
3 2018 tempera, Exotika (vlevo dole) 
4 2020 tempera, Podzimní krajina (vpravo dole) 



Vrány 

Petra Dvořáková 

„Konečně mám les hotovej a nakonec se mi i docela líbí, i když se to obrázku ve Zlatým věnci moc 

nepodobá. Chvíli na to koukám a pak si řeknu, že to dál už udělám podle sebe. Chci zaklapnout knihu, 

jenže jak se k ní natahuju, drbnu do kelímku a poleju si celej výkres“1 

 

Kniha: DVOŘÁKOVÁ, Petra. Vrány. 

Brno: Host, 2020.  

ISBN 978-80-275-0144-1. 

  

                                                             
1 Strana 58 



„V hnízdě poletuje chmýří. Holátkům už je tepleji. Pod stromem postává dívka. Nemá o mláděti tušení. 

Vystavuje tvář slunci. Pozoruje letící vránu. Její tmavá křídla se kovově lesknou.1 

 

  

                                                             
1 Strana 93 



„Napadne mě, že musím utéct, ale je mi jasný, že to nestihnu, protože taťka už je ve dveřích. Jenže jak na 

mě letí a já už vím, že to bude zase strašně bolet, tak se stane něco hrozně divnýho. Podívám se na svý  

ruce a vidím, že to nejsou ruce, ale křídla, takový krásně černý a lesklý, úplně stejný, jako mají ty vrány u 

nás na stromě. A napadne mě, že když mám křídla, tak bych s nima mohla zkusit lítat, protože křídla jsou 

přece na lítání. A tak s nima zamávám a fakt se trošičku vznesu, tak hned zamávám ještě o trochu víc, a 

to už úplně letím. Připadám si najednou lehká, úplně nejlehčí v životě, a když se na sebe podívám, vidím, 

že místo svýho těla mám ptačí, ale vůbec mi to nevadí. 

Vyletím z okna ven a je mi dobře, protože vím, že už nikdy tady nebudu.“1 

 

  

                                                             
1 Strana 181-182 



* 26. 5. 2005 

výtvarnice, klavíristka, fotografka, studentka 

Narodila jsem se v nevelkých Morkovicích na jižní Moravě. 

V mém rodném městě jsem studovala sedm let na základní škole. 

V září roku 2018 jsem přestoupila na Arcibiskupské gymnázium 

v Kroměříži, kde doposud studuji.  

Mým hlavním uměleckým oborem je hra na klavír. Hudební múza mě políbila již ve 

čtyřech letech, kdy jsem ještě navštěvovala mateřskou školku v Morkovicích. Právě tehdy se 

ve mně tato myšlenka zrodila. Naučit se hrát na piano byl můj velký sen, a proto jsem 

v roce 2010 nastoupila na Základní uměleckou školu v Morkovicích.  

Každý rok jsem úspěšně zakončila závěrečným koncertem v prostorách bývalého 

kláštera. V roce 2019 jsem ve hře na klavír absolvovala, a tím se mi otevřely brány do druhého 

stupně. Na jaře roku 2020 jsem svou hudební kariéru v Základní umělecké škole ukončila 

především kvůli celosvětové pandemii. Nyní se hře na piano věnuji rekreačně o volných 

chvílích.  

Současně se nejvíce zajímám o fotografování. Nejraději fotografuji perspektivní krajinu, 

která mi připomíná cestu životem1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 1. 4. 2021, fotografie (Samsung Galaxy A41), název díla: Cesta životem 



Malý princ 

Antoine de Saint-Exupéry 

„V knize psali: „Hroznýši svou kořist polykají vcelku, bez kousání. Potom se nemůžou hnout, a půl roku 

jen spí a kořist tráví. Hodně jsem pak přemýšlel o životě v džungli, a konečně nakreslil pastelkou svoji 

první kresbu. Svůj opus číslo jedna. Vypadala takhle:“1 

 

  

                                                             
1 Úryvek z knihy Malý princ – strana 7 



„Tenhleten je zas moc starý. Já chci beránka, co bude dlouho žít…“Docházela mi trpělivost, potřeboval 

jsem už začít rozebírat motor, a tak jsem načtrl tuhle kresbu: 1 

                                                             
1 Úryvek z knihy Malý princ – strana 13 



„Opíjím se,“ řekl opilec dutě. 

„A proč se opíjíš?“ chtěl vědět malý princ. 

„Abych zapomněl,“ odpověděl opilec. 

„Co chceš zapomenout?“ vyzvídal malý princ, kterému ho najednou přišlo líto. 

„Chci zapomenout na svůj stud,“ svěřil se opilec a hlava mu klesla na prsa. 

„Za co se stydíš?“ optal se malý princ, chtěl mu nějak pomoct. 

„Že se opíjím.“ Dokončil opilec větu, po které se rozhostilo ticho.“1 

Zdroj: SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. 

Malý princ.  

Přeložil Radim LAPČÍK.  

Praha: Dobrovský, 2014. Omega 

(Dobrovský).  

ISBN 978-80-7390-202-5. 

  

                                                             
1 Úryvek z knihy Malý princ – strana 44 



*28. 2. 2005 

studentka, sportovkyně, milovnice umění 

Narodila jsem se v Brně. V raném dětství jsem žila v Praze 

a v Trenčíně. V předškolním věku jsem se s rodiči přestěhovala do 

Kroměříže, kde žiji dodnes. Po ukončení studia v jazykové třídě na 

Základní škole Zachar v Kroměříži jsem nastoupila na Arcibiskupské 

gymnázium tamtéž. Nyní jsem studentkou 1. ročníku vyššího 

gymnázia. 

Mám mnoho různých volnočasových aktivit. Ráda trávím čas s kamarády nebo rodinou. 

Mezi moje největší záliby patří cestování, sport a hudba. Procestovala jsem větší část Evropy, 

byla jsem i na blízkém Východě, v Izraeli. Ovládám čtyři jazyky na různých úrovních. Věnovala 

jsem se mnoha sportům přes atletiku, tenis, mažoretky až k zimním a vodním sportům. 

Aktivně se věnuji okruhovému jachtingu, sportovnímu lezení a  sezónním sportům jako je jízda 

na kole či koloběžce, lyžování, běžkování a skialpinismus. Ráda se zaobírám výcvikem svého 

psa Rexe1. Hraji na saxofon a klavír, navštěvuji hodiny výtvarné výchovy. V roce 2019 jsem 

úspěšně absolvovala na Základní umělecké škole v Kroměříži výtvarný obor2 a hru na klavír. 

Ráda chodím do přírody čerpat inspiraci. Mezi moje nejoblíbenější výtvarné techniky 

patří keramika, linoryt a následný tisk, suchý pastel a kresba. Velmi ráda fotografuji3, nejvíce 

přírodu nebo neobyčejné kompozice. 

  

                                                             
1 Fotografie, Rex, 2021 
2 Obraz linoryt, suchý pastel, Zlatohlávci, 2019 
3 Fotografie, V oblacích 2019 



Dívka s pomeranči 

Jostein Gaarder 

„Proč ten dopis skončil právě tam, je záhada. Ale náhoda to být nemohla. Protože dopis, který táta 

napsal, když mi bylo tři a půl, jistou souvislost s tím kočárkem měl. Tím nechci říct, že je to taková ta 

typická historka o starodávném kočárku, ale táta celé to dlouhé vyprávění napsal pro mě. Napsal příběh 

o „Dívce s pomeranči“, abych si ho mohl přečíst, až budu natolik velký, že mu porozumím. Napsal dopis 

do budoucnosti.“1 

 

Kniha: GAARDER, Jostein. 

Dívka s pomeranči. 

Praha: Albatros, 2004. 

Klub mladých čtenářů (Albatros). 

ISBN 80-00-01405-x. 

  

                                                             
1 Str. 10 



„Nemyslel jsem si, že si mě všimla, ale náhle vzhlédla od knihy, kterou četla, a podívala se mi přímo do 

očí. Tak mě přistihla při činu, protože z toho pochopila, že tam už chvíli sedím a pozoruji ji. Mile se usmála 

a ten úsměv, Georgu, ten by dokázal pohnout celým světem, protože by měl sílu zastavit všechny války 

a veškeré nepřátelství na celé planetě, anebo by určitě nadlouho nastolil alespoň příměří.“1 

 

  

                                                             
1 Str. 37 



„Když mě doprovázela na autobus na letiště, všimli jsme si v okapové rouře mrtvé bílé holubice. Veronika 

se zastavila a otřásla se. Připadalo mi zvláštní, že to na ni tak zapůsobilo. Obrátila se ke mně, položila mi 

hlavu na prsa a rozplakala se. Ani já jsem nedokázal zadržet pláč. Byli jsme tak mladí. Byli jsme uprostřed 

pohádky. Žádná mrtvá holubice tam neměla co ležet. Rozhodně neměla být bílá. Taková jsou pravidla. 

Plakali jsme. Bílá holubice byla špatné znamení.“1 

  

                                                             
1 Str. 107 



*29. 6. 2005  

Judista, student, hasič, rybář, šachista  

Po ukončení sedmého ročník v Základní škole Břest jsem 

přestoupil na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Momentálně 

studuji v prvním ročníku.  

V roce 2011 jsem nastoupil do judistického klubu, věnuji se 

judu dodnes. V roce 2011 jsem také nastoupil do sboru dobrovolných hasičů Břest. Už jako 

malý jsem měl rád rybaření. Dále jsem se v roce 2017 věnoval šachu a střelbě.  

12Co se týče výtvarné inspirace tak nejradši mám fantazy a epická díla. Cizí je mi 

abstrakce nejraději maluji konkrétní postavy, meče nebo bytosti. Nejraději mám kreslení 

fixami nebo rytí do tuše. 

 

  

                                                             
1 rytí do tuže, 15. 3. 2021 Svíce 
2 fixy a pastelky 22. 2. 2021 Drak  



Pán prstenů Dvě věže 

J. R. R. Tolkien 

„Vidím, už vidím! šeptl Gimli. Podívej, Aragorne! Nevaroval jsem tě? Tam je ten stařec. Celý ve špinavých 

šedivých hadrech, proto jsem ho nejdřív neviděl. Aragorn vzhlédl a spatřil shrbenou, pomalu se pohybující 

se postavu. Nebyla daleko. Vypadalo to jako starý žebrák,který unaveně kráčí a opírá se o hrubou hůl." 1 

TOLKIEN, J. R. R. Pán prstenů. 

Vyd. 6., V Argu3. 

Přeložila Stanislava POŠUSTOVÁ-MENŠÍKOVÁ. 

Praha: Argo, 2012. 

ISBN 978-80-257-0748-7. 

                                                             
1 Stránka 93 



Pán prstenů Dvě věže 

J. R. R. Tolkien 

„Tam se náhle na hřebeni objevil bíle oblečený jezdec, jenž svítil ve vycházejícím slunci. Za nízkými 

pahorky zvučely rohy. Za ním spěchalo po dlouhých svazích dolů tisíc pěších mužů, svírali meče.“1  

                                                             
1 Stránka 147 



Staré řecké báje a pověsti 

Eduard Petiška  

„Nevěřte Řekům, nevěřte Danaům! Shoďte danajský dar do mořských vln, postavte hranici, upalte jej! 

Neberte koně za hradby města! Trójané viděli v Laokoontově smrti boží soud a bez váhání vtáhli 

dřevěného koně do Tróje.“1 

 

PETIŠKA, Eduard. Staré řecké báje 

a pověsti.  

Vyd. 15., V Ottově nakl. 2. 

Ilustroval Václav FIALA.  

Praha: Ottovo nakladatelství, 

2006.  

ISBN 978-80-7360-595-7. 

                                                             
1 Stránka 160 



*14. 07. 2005 

Studentka, fotografka, malířka, kreslířka, výtvarnice  

Narodila jsem se 14. 7. 2005 v Brně. První stupeň základní 

školy jsem navštěvovala na základní škole 711 v Bučovicích, druhý 

stupeň jsem částečně absolvovala na základní škole v Morkovicích 

a částečně na Arcibiskupském gymnázium v Kroměříži, kde studuji 

i nadále.  

Už jako malá jsem měla zájem o focení. Hned s prvním telefonem jsem se snažila fotit, 

ale fotky na tlačítkové Nokii nebyly kvalitní. Když jsem dostala svůj první dotykový telefon 

s lepším fotoaparátem, začala jsem fotit. Protože od mala oplývám láskou k přírodě, pro focení 

jsem si zvolila různé květiny, krajiny a zvířata. Tyto fotografie byly kvalitnější a zabíraly různé 

detaily hmyzu, květin… Ke třináctým narozeninám jsem dostala svůj první fotoaparát, 

konkrétně zrcadlovku Canon EOS 4000D se dvěma objektivy. Tyto fotky byly kvalitnější a já 

jsem si našla novou zálibu. O letních prázdninách v letech 2019 a 2020 jsem se účastnila 

týdenního InstaCampu, který byl věnovaný především práci s fotoaparátem. Tam jsem se dost 

naučila, ale i nadále se chci ve focení zdokonalovat. Do budoucna chci mít focení jako jednu ze 

svých stálých zálib. 

Moje výtvarná kariéra začala už od mého raného věku, když jsem od papíru s pastelkami 

nespustila oči. Teď se hlavně věnuji kresbě tužkou a stínování. Snažím se kreslit především 

různé části lidského těla a květiny. V blízké době bych se chtěla posunout k malbě akvarelem. 

V kreslení a malování se chci zdokonalovat, ale určitě to neberu jako prioritu. 

Tato fotografie1 včely je jedna z mých prvních povedených. Vznikla v roce 2016 na 

můj tehdejší telefon Samsung Galaxy J5. Když jsem spatřila včelu, která přistála na naší 

nákupní tašce, rozhodla jsem se ji vyfotit a hned v té chvíli jsem si tuhle fotografii zamilovala. 

I když zabírá detaily včely a při přiblížení není zcela ostrá, dodnes patří k mým nejmilejším.  

                                                             
1 2016 Samsung Galagy J5 – Včela 



Dívka s pomeranči 

Josein Gaader 

„Nechoď na mě s tím, že příroda není zázrak. Neříkej mi, že svět není pohádka. Ten, kdo to nepochopil, si 

toho možná všimne až těsně předtím, než se pohádka bude chýlit ke konci. Pak člověk dostane poslední 

šanci strhnout si klapky z očí poslední příležitost protřít si oči úžasem a oddat se tomuhle zázraku, se 

kterým se teď loučí a musí ho opustit.”1 

 

Kniha: GAARDER, Jostein. Dívka s 

pomeranči. 3. vydání.  

Přeložil Jarka VRBOVÁ.  

V Praze: Albatros, 2019.  

ISBN 978-80-00-05577-0. 

  

                                                             
1 Úryvek z knihy Dívka s pomeranči – část dopisu pro Georga  



Warcroos 

Marie Lu 

„Kolem nás se rozlehne zvuk píšťalky rozhodčího. Fandění diváků se promění v šokovaný šepot. Stojím na 

místě a najednou nemám ponětí, co dělat dál. Zběsile vyťukám další příkaz a snažím se dostat zpátky do 

publika. Ale nefunguje to.”1 

 

 

Kniha: LU, Marie. Wildcard: Divoká 

karta.  

Přeložil Petra BADALEC.  

V Praze: CooBoo, 2019.  

ISBN 978-80-7544-768-5. 

                                                             
1 Úryvek z knihy Warcross – z kapitoly 4 (cca 50. strana) 



Vrány 

Petra Dvořáková 

„Poprvé mě napadlo, že Frodo mě má doopravdy rád. Protože když jsem si pověsila obrázek doma, 

mamka mi ho vztekle rozškubala, ale Frodo si chce obrázek ode mě zarámovat. A říkala jsem si, že zkusím 

znova udělat ty vrány a že je udělám úplně zvláštní, ale že budou určitě krásný, protože se budu nejvíc 

snažit.”1 

 

DVOŘÁKOVÁ, Petra. Vrány. 

[Praha]: OneHotBook, 2020. 

 

 

  

                                                             
1 Úryvek z knihy Vrány - kolem 60. Strany  



*21. 4. 2005 

Studentka, klavíristka, zpěvačka, výtvarnice 

Narodila jsem se v Jihomoravském kraji v Kyjově, jako čtvrté 

dítě a nejmladší mým rodičům. V roce 2012 se rozvedli a taťka se 

odstěhoval do Veselí nad Moravou. V raném dětství jsem převzala 

víru v jednoho Boha od rodiny a byla pokřtěna. Také jsem přijala 

první svaté přijímání a dále se učila náboženskou výchovu. 

Do mateřské i základní školy jsem chodila do Blatnice pod Svatým Antonínkem, kde také 

mám trvalé bydliště. Od sedmé třídy jsem byla přijata na Arcibiskupské gymnázium do 

Kroměříže, kde studuji třetím rokem.  

Od mateřské školky jsem uměla pěkně malovat, oblíbila se mi hra na klavír. Takže mě 

rodiče přihlásili na ZUŠ do Veselí nad Moravou, kam jsem chodila do baletu, sborového zpěvu, 

výtvarné výchovy a na hru na klavír. Jakmile jsem přešla do Kroměříže, tak jsem začala chodit 

hrát na klavír na ZUŠ tam. 

Jelikož mé výtvarné hodiny v minulé ZUŠ byly zrušeny a nechtěla jsem chodit na další 

hodiny do ZUŠ Kroměříže, tak jsem si ve třetím ročníku zvolila výtvarnou výchovu.  

V ZUŠ i na gymnáziu mně naučili paní učitelky mnoho technik. Například malba 

akvarelem, tuší či akrylem, také se mi zdokonalilo modelování (keramika), rytí, kresba tužkou, 

suchým pastelem či uhlem a dalšími technikami. V této době se zabývám malbou vodovými 

barvami (tzv. anilínkami). Mám v plánu se dál rozvíjet a zdokonalovat mou malbu a kresbu. 

  



Malý princ 

Antoine de Saint – Exupéry 

V tu chvíli se objevila liška. „Dobrý den,“ řekla. „Dobrý den,“ odpověděl zdvořile malý princ. Otočil se, ale 

nic neviděl. „Tady jsem, pod jabloní…“ ozval se hlas. „Kdo jsi?“ chtěl vědět malý princ. „Jsi moc hezká…“ 

„Jsem liška,“ představila se liška.1 

Malý princ. 

13. vyd. v Albatrosu, 1.  

v překladu Richarda Podaného.  

Přeložil Richard PODANÝ.  

V Praze: Albatros, 2010.  

Pokladnice Albatrosu.  

ISBN 978-80-00-02738-8. 

  

                                                             
1 Malý princ se potkává s liškou 



Dora a medvěd 

Helena Šmahelová 

„Dora si sáhla: ano, byly to oči ze skla. Dokonce se v těch medvědích očích viděla jako v drobných 

zrcadlech. Byla to opravdu ona, ta malilinká holčička s černými copánky? Ve skutečnosti je Dora dost 

veliká a její copy jsou rezavé; mají takovou barvu, jako medvědí kožich.1 

 
 

 
ŠMAHELOVÁ, Helena.  
Dora a medvěd.  
3. vyd. Praha: Albatros, 1982. 

                                                             
1 Dora si prohlíží svého plyšového medvěda od táty.  



MLÁDÍ v hajzlu – Mladík v odboji: Deník Nicka Twispa 

C. D. Payne 

„15.00 – Sedíme s Sheeni v kavárně, pijeme kafe a píšeme svý deníky. Kdyby nebylo toho pachů 

z hamburgerů, vřískajících automatu s C&W lidovka a dvou hulvátskejch řidičů náklaďáků nad štrůdkem, 

mohli bysme bejt klidně v nějakym pařížskym bistru“1 

 

 

PAYNE, C. D. 

Mládí v hajzlu: deník Nicka Twispa. 

Vyd. 2. Přeložil Tamara VÁŇOVÁ. 

Brno: Jota, 2000. Start (Jota). 

ISBN 80-7217-111-9. 

  

                                                             
1 Úryvek ze strany 33 



*8. 4. 2005 

Ilustrátor, spisovatel, malíř, výtvarník, grafik a kryptošlechtic 

Po ukončení sedmé třídy Církevní Základní školy v Kroměříži jsem 

nastoupil na Arcibiskupské Gymnázium v Kroměříži, kde v současné době 

studuji první stupeň střední školy.  

 Věnuji se především psaní knih a jejich ilustracím. Mým bestsellerem je kniha Hluboko 

pod zemí (v angličtině Deep Underground). Další mé knihy jsou pokračováním tohoto 

mimořádně úspěšného příběhu. Knihy také doprovází velmi jednoduché, ale charakteristické 

ilustrace v podobě tužkového náčrtu, které sám kreslím.  

Mimo psaní knih a ilustrování se věnuji hře na pozoun, s kterým jsem před pár lety vyhrál 

celostátní kolo ZUŠ. Dále si rád zahraji Airsoft a již desátým rokem chodím do Skautu.123  

                                                             
1 Muž s maskou, z knihy Stříbrná maska – Kresba tužkou 
2 Most s povozem, z knihy Stříbrná maska – Kresba tužkou 
3 Mapa vesnice, z knihy Deep Underground – Kresba tužkou 



Stříbrná maska 

Holly Black & Cassandra Clare 

„Prostředkem vstupní haly se vinulo široké schodiště vedoucí do kdovíkolika podlaží. Byl tam i krb, nad 

kterým visela Konstantinova stříbrná maska – ta samá, kterou měl na sobě mistr Joseph, když se s ním 

Call setkal poprvé“1 

 

BLACK, Holly a Cassandra CLARE. 

Magisterium. 

Přeložil Pavlína ZAGOLOVÁ. 

Praha: Euromedia, 2017. Yoli. 

ISBN 978-80-7549-530-3. 

  

                                                             
1 Mistr Joseph s maskou + ukázka ze strany 44 



Hraničářův učeň 

John Flanagan 

„Kanec byl okamžitě na nohou, rozlícený ještě víc než dřív. Pony ho připravila o rovnováhu, ale kopanec 

mu nijak neublížil. Sekal a hrabal teď po Cukovi a poník vyděšeně ržál a uskakoval z dosahu hrozivých, 

jako břitva ostrých tesáků.“1 

 

FLANAGAN, John. 

Hraničářův učeň. 

Přeložil Eva DEJMKOVÁ. 

V Praze: Egmont, 2020. Fantasy 

(Egmont). 

ISBN 978-80-252-4892-8. 

  

                                                             
1 Cuk s povozem – ukázka ze strany 153 



Hluboko pod zemí 

Anonymous 

„Z náměstí šlo moc dobře vidět, v jaké přímo propasti se vesnice nachází. Jako by tu byla z ničeho nic 

propadlina do země. Marcus také zahlédl menší věžičku a dokonce i něco, co připomínalo věž kostela. Jo, 

to asi bude ten kostel, o kterém vyprávěl Darrel, že jsem na něho spadl. "Ještě že ta věž to přežila," 

oddechl si Marcus sám pro sebe a vydal se směrem k hospodě.“1 

 

Kniha není k prodeji, ještě není 

hotová. 

  

                                                             
1 Mapa vesnice – ukázka ze strany 10 



10. 07. 2005 

Student, basketbalista, grafik a vizionář 

Současný umělec Jaroslav Baček se narodil a do svých šesti let 

žil v srdci velkoměsta Olomouc. Už od mala jsem navštěvoval výtvarné 

kroužky a jezdil na umělecké tábory do přírody. Za jeho vzor je 

považována jeho prateta, která se celý svůj život věnovala umění. 

V šesti letech přišla do Jaroslavova života velká změna, přestup 

na základní školu a odstěhování se na vesnici poznamenalo jeho díla. Prví dva roky po 

přestěhování chodil do výtvarné školy. Z té si však moc neodnesl, původní nadšení ochablo 

a ze školy odešel. Dále se umění věnoval jen rekreačně, nebo v zájmu výuky na základní 

a střední škole. Dodnes žije a přebývá s rodinou v poklidné vesničce Bezměrov.1 

 

  

                                                             
Jedno z prvních děl, temperové barvy 



Čertovo kopyto 

Jan Sviták 

„Dříve, tak dávno, že už si to nikdo málem ani nepamatuje, nestály tam na kopci pouze rozvaliny 

s vysokou věží, ale skutečný, obrovský hrad s mnoha místnostmi, velkou kuchyní i jídelnou, stájí, padacím 

mostem, hladomornou a vším, co k takovému velkému hradu patří. Ten hrad se jmenoval Čertův hrad 

a to proto, že na něm žil a vládnul dlouhá staletí skutečný čert.“1 

 

 

SVITÁK, Jan. Čertovo kopyto. 

Dobřichovice: KAVA-PECH, 2010. 

ISBN 978-80-87169-16-2. 

  

                                                             
1 Úryvek z knihy Čertovo kopyto - Dopis  



Alchymistova šifra 

Kevin Sands 

„Seděl jsem vzadu na pultu, klátil jsem nohama a klepal koženými podpatky o vyřezávané cedrové dřevo. 

Mohl jsem si dovolit být trpělivý. S Tomem jste někdy museli být trpěliví, protože jeho mozek pracoval, 

jak si sám zamanul. “1 

 

SANDS, Kevin. Alchymistova šifra. 

Přeložil Zdík DUŠEK. Praha: 

Fragment, 2017. ISBN 978-80-253-

3430-0. 

  

                                                             
1 Úryvek z knihy Alchymisto šifra - Úvod 



Malý Princ 

Antoine de Saint-Exupéry 

„A jednoho dne mi poradil, ať se pokusím nakreslit pěkný obrázek, takový, aby si o tom děti u  mě doma 

udělaly dobrou představu. „Třeba budou jednou cestovat, a bude se jim to hodit. Někdy se dá práce 

odložit a nic se nestane. Ale když jde o baobaby, vždycky je to pohroma. Znal jsem planetu, na které žil 

lenoch. Nechal vyrůst tři stromky…“1 

 

SAINT-EX 

UPÉRY, Antoine de. Malý princ. 

Přeložil Jiří PELÁN. Praha: 

Euromedia Group, 2019. Pikola 

(Euromedia). ISBN 978-80-7617-

598-3. 

 

 

                                                             
1 Úryvek z knihy Malý Princ- Baobaby 



*18. 8. 2005 

Filozof, výtvarník a kryptobaron 

Narodil jsem se v Prostějově. Část svého dětství jsem prožil 

v Pivíně. Zde jsem chodil do školky. Po chvíli jsem se však přestěhoval se 

svými rodiči do Nezamyslic, ve kterých dodnes bydlím. 

Zde jsem prožil většinu svého dětství. Chodil jsem tady do školy, 

poté jsem však přešel na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, kde studuji dodnes. 

Věnuji se hodně sportu a umění. Mám rád kulturu a historii. Také si rád zahraji Airsoft s mým 

spolutěžičem kryptoměn – se ZaOndrou.  

  



Malý princ 

Antoine de Saint-Exupéry 

"Má-li někdo rád květinu, jedinou toho druhu na miliónech a miliónech hvězd, stačí mu, aby 

byl šťasten, když se na ty hvězdy dívá. Řekne si: Tam někde je má květina… Ale sežere-li beránek 

květinu, bude to, jako by najednou všechny hvězdy pohasly!"1 

 

Kniha: Malý princ,  
přeložil: Zdeňka Stavinohová, 

Albatros 1972,  
ISBN 9780156528207 

                                                             
1 str. 36 



Drákula 

Bram Stoker 

„Zdá se, že svět je plný dobrých mužů, i přestože v něm existují příšery.“1 

 

STOKER, Bram. Dracula.  

Přeložil Tomáš Korbař  

Praha: Argo, 2018.  

ISBN 978-80-257-2470-5. 

 

                                                             
1 str. 147 

 



Pán prstenů 

J. R. R. Tolkien 

„Jeden prsten vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny přivede, do temnoty 
sváže.“1 

 

TOLKIEN, J. R. R. Pán prstenů., V 

Argu 1., rev. Praha: Argo, 2006. 

ISBN 80--72-03-7-26--9.  

 

                                                             
1 str. 54 


