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Tisková zpráva 
A knížka se jako motýlek 

rozletěla do světa 
 

Samy si knížku přečíst nemůžou. Ale mohou si ji poslechnout. Žáci a studenti z několika škol spolu 

s herci Divadla F. X. Šaldy namluvili pro slabozraké děti Dračí polévku od autorky Aleny Ježkové. 

V pátek 12. dubna ji pokřtili v obřadní síni historické radnice. 

„Člověk napíše knížku a už nepočítá s tím, že by ještě žila nějakým dalším životem. Jenže housenka se 

proměnila v motýlka, a ten se rozletěl do světa. Dračí polévka začala žít svůj další život. Jsem šťastná, 

že je to letos právě moje knížka, která se jako motýlek takto rozletí,“ řekla při křtu Alena Ježková. 

Dračí polévka je přitom už třetí její knihou pro děti, která se dočkala zvukové podoby. „Doufám, že 

knížka se bude líbit všem, kterým je určena, a to nejen dětem,“ dodala. 

Knížka vypráví o vietnamském klukovi, kterému je 12 let a žije v Praze. Ačkoliv se jmenuje Long, ve 

škole mu říkají Láďa. Doma ale žije ve vietnamském světě a kultuře, kterou nese na svých bedrech 

jeho dědeček. Hoch se vyrovnává s jinou identitou. 

Za Statutární město Liberec pokřtili zvukovou knížku náměstci primátorky Jiří Šolc a Kamil Jan 

Svoboda. „Není nic hezčího, než když děti zprostředkují zážitek z knihy dalším dětem, těm, které si 

nedokážou samy knihu přečíst. Děkuji hlavně sponzorům, bez nichž by zvuková knížka nemohla 

vzniknout,“ podtrhl náměstek Jiří Šolc. 

Kamil Jan Svoboda připomněl, že má sám k literatuře velmi blízko. Jeho posledním zaměstnáním před 

vstupem do politiky byl knihkupec. „A mou vůbec první prací byl asistent nevidomých a 

slabozrakých,“ prozradil Kamil Jan Svoboda. 

Křest zvukové knihy má své kořeny ve Veletrhu dětské knihy. Samotné namluvení knížky pro 

slabozraké vyjde zhruba na 75 tisíc korun. Dračí polévka je už desátou zvukovou knížkou, která 

v rámci projektu Děti čtou nevidomým dětem vznikla. 

„Vymysleli jsme si tento projekt v úplně jiné době, kdy jsme měli na všechno peníze. Jsem ráda, že 

projekt pokračuje dál. Za to, že se jej podařilo zachovat v takovém rozsahu, patří díky Krajské vědecké 

knihovně a hlavní organizátorce Radce Vojáčkové,“ řekla za Sdružení pro veletrhy dětské knihy 

Dagmar Helšusová. 
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