
Literární beseda se spisovatelkou 
MICHAELOU FIŠAROVOU a MIROSLAVEM REILEM 

 
Paní spisovatelka Michaela Fišarová byla zároveň učitelkou ČJ a AJ na ZŠ v Praze, proto ve svých 
knihách zmiňuje pro děti velmi aktuální témata. Dle věku cílové skupiny je to například problematika 
zneužívání sociálních médií, šikana, nebo třeba i domácí násilí.  
  Jedná se o cca hodinový blok, při kterém spisovatelka interaktivním způsobem představí sebe, svoji 
tvorbu a zaměří se speciálně na prezentovanou knihu a v ní probíraná témata.  
  Z knížek jsou vybrané a zpracované ukázky, které dramaticky doplňuje doprovod paní spisovatelky, 
profesionální herec Miroslav Reil.  
Na konci každé besedy dostanou přítomní žáci i jejich učitelé prostor pro případné dotazy, na které 
vždy rádi odpovídáme. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michaela_Fi%C5%A1arov%C3%A1 
  
https://www.albatrosmedia.cz/autori/12431301/michaela-fisarova 

 
 

Miroslav Reil na besedách doprovází povídání paní spisovatelky svým školeným hlasem při 
předčítání a zároveň dramatizací ukázek z kapitol jednotlivých titulů. Děti zapojuje aktivně do děje 
a besedám tímto způsobem dodává druhý rozměr. Děti tak mají v rámci vystoupení možnost 
shlédnout krátké dramatizace a zároveň se mohou dozvědět zajímavosti ze zákulisí přípravy tisku 
knížek.  
Miroslav Reil se věnuje moderaci, herectví a stále modernějšímu způsobu zpracování knih - jejich 
zvukovému záznamu. Se svým kolegou již řadu objíždí kulturní a divadelní sály se zájezdovým 
představením, které vzniklo za podpory Divadla Semafor, s názvem „Včera, dnes a zítra aneb Nové 
scénky Felixe Holzmanna“. Rovněž uvádí populární blok nezávislých debat v projektu „Debatní klub“. 
http://www.davidsir.cz/index.php/f-h-se-vraci 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FMichaela_Fi%25C5%25A1arov%25C3%25A1%3Ffbclid%3DIwAR2d_slcV9VH3DdOiwTN_v0QkV0AOQaLlXsINCLbHQ6J76_YbiHZdic9m2Q&h=AT3CHuJaN_9UwEhyokehGdGKNY_HEiGAOf-Htw3L-WnI8CjxNzI7q1KxZR833qUU-0OmNFOkJHm8vTtfs7jekWMNETkDduEcJWsPPRx0GybOXkot-AEN0asz0QUQA2Fjpw
https://www.albatrosmedia.cz/autori/12431301/michaela-fisarova
http://www.davidsir.cz/index.php/f-h-se-vraci


Co nabízíme: 
 

 
V měsíci říjnu 2018 se objevila na pultech knihkupectví knížka paní Fišarové - 1. knížka ze série Třídnice 
4.B pod názvem „Kája a Claudie: Hra na štěstí“. Zatím je připraveno k vydání 5 knih, které budou 
pravidelně vycházet v nakladatelství Albatros. Každá knížka z této série bude vyprávět samostatný 
příběh jednoho z dětí ze 4. třídy. 
  
Celá série je určena dětem 2. – 5. Třídy. 
 
 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/38810104/kaja-a-claudie-hra-na-stesti 

https://youtu.be/vANCejvofSE 

 
 
 

 
V prosinci  2018 vyšel v nakladatelství Albatros druhý díl série Třídnice 4. B! 
 
„Třídnice 4.B: Povodeň“ - Jana chodí do 4. B, stejně jako Kája a Claudie, o kterých vyprávěl předchozí 
díl této série. Neprožívá zrovna šťastné období - ukázalo se, že bude muset nosit brýle, za které se stydí, a 
taky ji paní učitelka Maruška přesadila k Pavlovi, kterého nemá ráda. Ani počasí za moc nestojí, pořád 
prší a hladina potoka poblíž domu, kde Jana bydlí s maminkou a tetou, stoupá. Natáliina oslava 
narozenin vypadá zprvu jako něco, co by Janu mohlo rozveselit. Ale všechno dopadne úplně jinak a Jana 
té noci svede boj o vlastní život. Co a kdo ji zachrání? Začtěte se do napínavého vyprávění z pera úspěšné 
autorky dětských knih Michaely Fišarové!  
 
https://www.albatros.cz/tituly/40684890/jana-povoden/ 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/38810104/kaja-a-claudie-hra-na-stesti
https://youtu.be/vANCejvofSE
https://www.albatros.cz/tituly/40684890/jana-povoden/


 

     Třetí pokračování oblíbené série Třídnice 4. B! 
 
Zakladatel třídní kapely Pavel si láme hlavu s tím, co asi řekne jeho tatínek po návratu ze služební 
cesty na to, že si bez dovolení půjčil jeho velký blýskavý buben a odřel ho. Navíc si na něj kvůli jeho 
bubnování přišla do školy stěžovat sousedka. To víte, mít rockovou kapelu, to znamená spoustu 
starostí! Když se ale tatínek konečně dozví pravdu, zavítá na zkoušku kapely a nabídne čtvrťákům, 
jestli si nechtějí zahrát na opravdovém koncertě. Uspějí Bloudy z boudy před skutečným publikem? 
 
 
 
https://www.albatros.cz/tituly/50894416/pavel-kapela/ 
                                                        
 

 
 

 

Čtvrtá knížka z poutavé série Třídnice 4. B!  
 
Zpěvačka třídní kapely Bloudy z boudy Natálie má problémy. Trápí ji, že je tlustá (ale jenom trošku!), 
takže jí tatínek zakazuje sladkosti. Je zamilovaná do Pavla, jenže zjistí, že ten chodí s Janou! A do toho 
všeho do rodiny přibývá malý nevlastní bráška…  
 
Knižní série Třídnice 4. B se atraktivní formou dotýká radostí i strastí současných dětí včetně 
netradičních rodinných uspořádání (střídavá péče, dvě maminky, adoptované dítě a podobně). 
Jednotlivé díly lze číst jak jeden po druhém, tak i samostatně. 
 
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/52616967/natalie-novy-braska/ 
 

https://www.albatros.cz/tituly/50894416/pavel-kapela/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/52616967/natalie-novy-braska/


 
„Kamínek“ – knížka o cestování malého kamínku světem; poetické vyprávění o osudu obyčejných 
věcí, kde na chování různých kamenů a kamínků, které náš „cestovatel“  na svém putování světem 
potkává,  je ukázáno na různé typy lidských kladných i záporných vlastností; 
 
Knížka je určena dětem od 5 let – nejčastěji předškoláci, 1. – 3. třídy; obrázková  
 
 
 
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/38180805/kaminek 

 
 
 
 

 

„A-Ž půjdeš do školy“ - jedinečná obrázková knížka, která provede 
čerstvé školáky a školačky abecedou a zároveň školním prostředím. Tato 
publikace je vydána zvlášť pro holčičky a zvlášť pro kluky;  
 
určeno pro věk od 5 let – nejčastěji předškoláci, 1. – 3. třídy; 
 
https://youtu.be/Z8wahzwHfb0 
 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/33627321/a-z-pujdes-do-skoly-
pro-holky-co-se-neztrati 
 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/33627348/a-z-pujdes-do-skoly-pro-kluky-co-se-neztrati 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/38180805/kaminek
https://youtu.be/Z8wahzwHfb0
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/33627321/a-z-pujdes-do-skoly-pro-holky-co-se-neztrati
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/33627321/a-z-pujdes-do-skoly-pro-holky-co-se-neztrati
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/33627348/a-z-pujdes-do-skoly-pro-kluky-co-se-neztrati


 
„Náš dvůr má tajemství“ - ocenění „výroční cena Albatrosu za rok 2015“ za nejlepší literární text 
pro menší děti; 
 
Příběh v sobě skrývá nejen dobrodružství a tajemnou záhadu, ale i přátelství stará i nová, přičemž zde 
nechybí důraz na zneužívání internetu;  
 
určeno pro věk od 8 let – nejčastěji 4. – 7. třídy; 
 
 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/30000069/nas-dvur-ma-tajemstvi 

 
 

 

 
„Nikolina cesta“ - ocenění „Zlatá stuha 2013“ za nejlepší knihu pro mládež;  
 
Poetický příběh dospívající Nikoly a jejího brášky, kteří musí čelit, bohužel, nesnadné situaci v rodině; 
téma domácího násilí;  
 

určeno pro věk od 12 let – nejčastěji 6. – 9. třídy; 

 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/10188890/nikolina-cesta 

 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/30000069/nas-dvur-ma-tajemstvi
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/10188890/nikolina-cesta


 Ideální knížka pro budoucí starší sourozence, ale i zvídavé jedináčky 

Věděli jste, jak miminko prožívá dobu před svým narozením? Kdy malému človíčkovi v 

maminčině břiše začínají růst nehty? Kdy si už dokáže cucat palec? Nebo jak čůrá? To 

všechno, a ještě mnohem víc vám ve 42 kapitolách, odstupňovaných podle týdnů těhotenství, 

poví ta nejpovolanější osoba. Samotné miminko v děloze. A věřte, že se nebudete ani chvilku 

nudit! Veselé ilustrace Anety Žabkové pobaví děti i rodiče.  

Určeno pro věk od 5 let; 

https://www.albatros.cz/tituly/49214778/v-brisku/ 

 

 

„Kanálníčci“ - knížka pro děti, které se rádi bojí i smějí. Bestseller nakladatelství 
Mladá fronta. 
 
Sliz Blemcavý je tak staré strašidlo, že se sotva pohne. Smrďouch se živí pachem z různých 
smrdutých věcí. Můra Vysávalka vysává energii z dětí, co v noci nespí a hrají počítačové hry. 
Tito tři hlavní hrdinové jsou strašidla z kanálu neboli kanálníčci, kteří spolu s dalšími tvory a 
bytůstkami žijí v podzemí. Co se stane, když se jednoho dne Smrďouch ztratí a zůstane 
uvězněný v dětském batohu? Podaří se zachránit Sliza 
Blemcavého, kterého strhne proud podzemní řeky? A přiletí Můra Vysávalka včas? 
Ilustrovala Aneta Žabková; 
 
Určeno pro věk od 6 let; 
https://www.kniha.cz/detail/kniha-491062-kanalnicci  
 

https://www.albatros.cz/tituly/49214778/v-brisku/
https://www.kniha.cz/detail/kniha-491062-kanalnicci


Kája a Claudie: Hra na štěstí (audiokniha pro děti) 
 
Štěstí nečeká za rohem, máme ho všichni ve svém srdci. První díl série Třídnice 
4.B!  
 
Dvojčata Claudie a Karel chodí do 4.B a protože se jejich rodiče rozvedli, tráví jeden 
týden u maminky a druhý zase ve vesnickém domku s tatínkem a babičkou. Po jedné 
sourozenecké hádce se ale Claudie zraní a skončí v nemocnici. Vyděšená maminka se 
proto rozhodne, že děti už k tatínkovi nepustí. Kája i Claudie jsou smutní a nevědí, co 
dělat. Rozhodnou se proto utéct z domova. A cestou je čeká dobrodružství, na jaké 
nikdy nezapomenou. 
 
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/56998191/kaja-a-claudie-hra-na-stesti-
audiokniha-pro-deti/ 

 
 

Ela v zemi trollů  
 
Toužíte poznat krásy a záhady ostrova, kde žijí trollové? Tenhle dětský cestopis vás tam 
přenese!  
 
Chtěli byste navštívit úchvatnou zemi ledu a ohně? Ostrov plný dřímajících sopek, tryskajících 
pramenů, nádherných ledovců a tajemných trollů? Máte štěstí – právě na takový vás vezme holčička 
Ela v této knížce. Ačkoli ona to není ani tak knížka, jako Elin cestovatelský deník… Připoutejte se, 
odlétáme za dobrodružstvím na báječný Island!  
 
určeno pro věk od 8 let – nejčastěji 3. – 6. třídy; 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/60300956/ela-v-zemi-trollu/ 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/56998191/kaja-a-claudie-hra-na-stesti-audiokniha-pro-deti/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/56998191/kaja-a-claudie-hra-na-stesti-audiokniha-pro-deti/


https://www.knihcentrum.cz/rozhovor-s-michaelou-fisarovou?fbclid=IwAR0jtQphFsHwhEf34Vmc-
3EVLBTPXrnL40ftEiE1h2n1xQJ1SwxH7Cu-I2c 
 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/213562220600064/obsah/258143-michaela-fisarova-
spisovatelka 
 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/216562220600014/obsah/450141-michaela-fisarova-
spisovatelka 
 
3.9.2016 byl odvysílán pořad "LITTERARUM TALENTUM" na TV Regina, kde paní Fišarová vystoupila jako host:  
https://youtu.be/Zf3ZpfcwSEU 
 
20.9.2016 vyšel velký rozhovor s paní Fišarovou v čtvrtletním časopise TALENT ... abyste psali lépe. 

OD ROKU 2015 NAŠI NABÍDKU VYUŽILO JIŽ PŘES 1.000 ŠKOL A KNIHOVEN PO ČESKÉ 

REPUBLICE I NA SLOVENSKU! 

Beseda s paní spisovatelkou Fišarovou stojí 2.500,- Kč (cca 60minut) + cena za dopravu (5,- Kč/km - tam a zpět)  
 
Beseda je koncipována pro max. 60 dětí - (doporučujeme pro větší interaktivou 30 dětí) 
  
Děkuji za Váš čas, ochotu a trpělivost a přeji Vám příjemný a úspěšný den.  
 
Reil Miroslav  
herec a moderátor  
734 222 172  
mreil71@gmail.com 
 
           

https://www.knihcentrum.cz/rozhovor-s-michaelou-fisarovou?fbclid=IwAR0jtQphFsHwhEf34Vmc-3EVLBTPXrnL40ftEiE1h2n1xQJ1SwxH7Cu-I2c
https://www.knihcentrum.cz/rozhovor-s-michaelou-fisarovou?fbclid=IwAR0jtQphFsHwhEf34Vmc-3EVLBTPXrnL40ftEiE1h2n1xQJ1SwxH7Cu-I2c
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/213562220600064/obsah/258143-michaela-fisarova-spisovatelka
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/213562220600064/obsah/258143-michaela-fisarova-spisovatelka
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/216562220600014/obsah/450141-michaela-fisarova-spisovatelka
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/216562220600014/obsah/450141-michaela-fisarova-spisovatelka
https://youtu.be/Zf3ZpfcwSEU
mailto:mreil71@gmail.com

