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Nevídáno, neslýcháno           
Iva Vávrová           

 
     V souladu se svým sloganem „Naše knihy umí létat“ přiletělo, tedy spíš svízelně přijelo, 2. 
listopadu s prvním sněhem do Rychnova nad Kněžnou nakladatelství Albatros 
(http://www.albatros.cz/ ). V městské knihovně se uskutečnily dvě výtvarné dílny se spisovatelem, 
muzikantem a ilustrátorem Jaromírem Palmem a akademickou sochařkou paní Alexandrou 
Horovou, vedoucí redaktorkou edice Karneval. Děti ze třetích tříd se dobře bavily a hrály si na 
ilustrátory zadaného textu, zatímco Jaromír Palme jim hrál na kytaru své písničky. Paní Horová 
vyprávěla, jak knížka vzniká, a zároveň radila malým ilustrátorům s jejich dílem. Dětem se to 
evidentně líbilo. 
 
      Zároveň probíhaly besedy se spisovatelkou a překladatelkou ze severských jazyků, paní 
Danielou Krolupperovou. Pokud vám jméno autorky není tak úplně známé, doporučuji navštívit její 
webové stránky: http://www.danielakrolupperova.cz/ . Hned v úvodu si budete moci přečíst 
následující pozvání: 
 
      Vítejte v docela malé zemi pohádek a příběhů. Je to tady docela prima. Dobro u nás vždycky 
vítězí nad zlem a zlo je spravedlivě potrestáno. A tak to má být. 
 
      Jmenuji se Daniela Krolupperová a moc ráda vymýšlím příběhy pro vás, pro děti. Myslím si totiž, 
že příběhy mají kouzelnou moc, protože dovedou měnit svět. A svět je plný krásných příběhů, 
jenom není tak docela snadné je objevit. Musí se dlouho hledat. 
 
      Kdo je hledá, zjistí, že kameny dovedou mluvit, královny plakat a že i děti mohou mít opravdové 
trápení. 
 
      Z některých příběhů se člověk může i hodně poučit. Třeba z podivuhodné cesty do pohádkové 
země češtiny, kde vysloužilá penzionovaná slova v podzemních komnatách tajemného hradu 
popíjejí čaj a čekají, až se za nimi vypravíte. 
 
      Podívejte se sami: za každou květinou najdete jednu knížku. Za okýnkem na hlemýžďově ulitě 
objevíte ukázky z knížek, které dosud nevyšly. Hrníček na okně skrývá povídání pro rodiče. Jestli 
vás zajímá, jaké to je být spisovatelkou, podívejte se na paní, která vykukuje z domečku. A pokud 
mi chcete napsat, o čem byste si chtěli číst, co rádi děláte, co vás baví, a co naopak nebaví, 
klikněte na plnicí pero. Budu moc ráda, když se mi ozvete! 
 
      Ráda se za vámi přijedu podívat do vaší knihovny. 
 
      Paní spisovatelka napsala celou řadu zajímavých knížek, ale k nám do Rychnova přijela 
představit knížku Magdalena Dobromila Rettigová. Podnázev knížky Tajný deník její schovanky 
dává tušit, že se nejedná o klasické životopisné dílo. Malá osiřelá dívenka Lojzička se shodou 
šťastných náhod dostala do rodiny radního Jana Aloise Sudiprava Rettiga. Holčička byla vnímavá a 
všímavá. Neušlo jí nic, zapisovala si všechno, co se kolem ní šustlo. Prostřednictvím jejích zápisků 
poznává čtenář lidské stránky historické postavy. Dozví se např., jak byla paní Magdalena 
Dobromila nešťastná, když jí někdo ukradl dlouho připravovanou sbírku receptů, jak všechny své 
recepty zkoušela nejprve na svém manželovi, jak vznikaly první české knížky a první čítárny. 



Manželé Rettigovi prožili v Rychnově celých deset let a byla zde i dokončena ona proslavená 
kuchařka. 
 
      Veřejnost se mohla zúčastnit odpoledního křtu knížky, ale příliš této nabídky nevyužila. Knížka 
byla pokřtěna originálně - bublifukem a rukou pana Palmeho, protože alkohol se k dětské knize, 
pravda, nehodí. Zahrál také svou písničku a hosté strávili příjemné odpoledne s hudbou a 
literaturou. Nechyběly ani koláče ve stylu paní Rettigové. Ta by určitě záviděla dnešním 
hospodyním, že si tak dobré pečivo mohou koupit a nemusejí do něj vrážet deset vajec a hodinu 
hníst těsto. 
 
      Po křtu následovala vernisáž výstavy mladých ilustrátorů Albatrosu, nazvaná Nevídáno, 
neslýcháno. „Albatrosí“ den v naší knihovně byl sice náročný na organizaci (dílny, křest, vernisáž), 
ale přiblížení knížek čtenářům stojí za námahu. 
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