
Česká televize a Mystery Film
srdečně zvou k setkáním s pořady a osobnostmi, 
které znáte z televizní obrazovky

Pátek 8. března
10:15 Fata Morgana O Kanafáskovi
   autogramiáda Galiny Miklínové

11:00 Fata Morgana Čtení pomáhá
   prezentace s Martinem Romanem a Alenou Ježkovou

12:00 Fata Morgana Pohádkový čtecí maraton
   četba z knihy Aleny Ježkové Dobrý svět

12:30 Scéna Region Příběhy předmětů
   projekce z cyklu putování s Václavem Žmolíkem  

13.30 Scéna Region Planeta záhad: Bytosti odjinud
   to nejlepší z populárního cyklu Arnošta Vašíčka

14:30 Fata Morgana Příběhy předmětů
   autogramiáda Václava Žmolíka 

15:30 Fata Morgana Záhady na druhou
   beseda s Arnoštem Vašíčkem

16:00 Scéna Region Postřehy odjinud
   projekce z dokumentárního cyklu České televize 
   a beseda s dramaturgem Karlem Bělohlavým

Sobota 9. března
10:00 Scéna Region Magické hory
   projekce z cyklu putování s Květou Fialovou a Václavem Cílkem 

11:00 Scéna Region Návraty k divočině, Divočina bez hranic
   projekce z dokumentárních cyklů České televize 
   a beseda s dramaturgem Jaromírem Šlosarem

14:00 Scéna Region Záhady Tichomoří
   Arnošt Vašíček o své nové knize 

15:30 Fata Morgana Magické hory
   autogramiáda Květy Fialové a Martina Slunečka 

Neděle 10. března
11.00 Scéna Region Záhady Peru
   Arnošt Vašíček ke své knize o jedné z nejtajuplnějších zemí světa 
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Na nejvyšším místě na zemi stojí hrad Snovíz a v něm bydlí uspávací skřítci. A ti si na každé dítě, které ještě nespí, pěkně 

posvítí. Jenže na nespavce Jonáše nic neplatí...  A když se do toho vloží rozverná uspávací peřina Kanafásek, není o noční 

dobrodružství nouze. Pokud chcete vědět a VIDĚT, jaké příhody Kanafásek s Jonášem zažili, skočte do kouzelného světa 

téhle knížky.
Knížka O Kanafáskovi je hlavně obrázkové vyprávění sedmi příběhů oblíbeného večerníčku. Můžete si ji s dětmi číst, 

prohlížet a nad obrázky si povídat. Krátké texty zvládnou malí čtenáři sami.
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Galina Miklínová

O KANAFÁSKOVI

Jonáš a zlobivá peřina v akci!

ISBN 978-80-7404-102-0

V budově Ministerstva pro odhalování nevysvětlitelných záhad 

má svou kancelář inspektor Fousek. Když si ministerstvo neví rady, 

Fousek je vždy připraven. Má ve své kanceláři boudu, 

protože je pes. Jeho spolupracovnicí je odvážná a parádivá kočka 

Micumiši a hlemýžď Herkules Maraton, který je přeborníkem 

ve zpomalování soudních jednání. Ti tři řeší domácí 

i mezinárodní případy, a když se to podaří, seržantka Micumiši 

vše shrne: „Kluci, je to mňOu-Kej!“

Třináct minidetektivek podle úspěšného 

stejnojmenného večerníčku

EVA SÝKOROVÁ-PEKÁRKOVÁ
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HANA LAMKOVÁ
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Život na venkově v dobách našich předků harmonicky 

plynul v souladu s koloběhem roku. Střídání ročních 

období s sebou přinášelo různé zvyky a tradice. 

Vyprávění o dětech z malé podhorské vesničky, jak prožívají 

jaro, léto, podzim a zimu se všemi radostmi i povinnostmi, 

působí v dnešní době trochu jako z pohádky. Ale jejich příhody 

jsou tak živé, že se mohly stát tehdy i dnes. 

Do příběhů našich čtyř kamarádů se promítá prostota, 

laskavost a moudrost lidových obyčejů a tradic 

a dokreslují ji pořekadla, přísloví a lidové písničky. 

Vraťme se tedy do dob minulých. Třeba na nás dýchnou 

svou mírností a hlubokým spojením s přírodou a připomenou 

nám duchovní a etický odkaz předchozích generací, 

v současnosti tak opomíjený.

 

Knížka z ediční řady Večerníček

Chaloupka 
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PříběhyPředmětů 
Jiří Střecha, Václav Žmolík 

Vyprávění o zajímavých osudech zajímavých věcí  

a o lidech, kteří s nimi byli spjati

Kulečník kancléře Metternicha

Müllerova vila a záhadná smrt jejího majitele

Bugatti Elišky Junkové

Salonní vůz arcivévody Ferdinanda

Patník z Masarykova okruhu 

Kočár biskupa Troyera...
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Jiří StřechadokumentaristaJe autorem více než 150 dokumentárních pořadů a fil-

mů, získal ocenění na domácích i  zahraničních festi-

valech dokumentární tvorby. Zavítal i do oblasti filmu 

hraného jako výkonný producent výpravné pohádky 

Ne smrtelná teta. Při režii dokumentů zažil řadu po-

hnutých natáčení: plavil se po Atlantiku s osamělým 

mořeplavcem, pátral v  podzemí Moravského krasu, 

projel Indii, cestoval s formulí 1 po evropských okru-

zích. Velký počet repríz zaznamenal v České televizi 

jeho cyklus o zajímavých osobnostech českého původu 

v New Yorku. Byli mezi nimi fotograf A. Kratochvíl, 

designérka E. Eislerová, jazzman L. Deczi, Masary-

kova pravnučka Ch. Kotíková. Zaujal i dalším cyklem 

Vráceno v restituci o lidech, kteří po vrácení majetku 

navázali na odkaz svých rodin a pokračovali v jejich 

práci. Z jeho dílny pochází i prvotní námět cyklu Pří-

běhy předmětů a  díly, které napsal a  režíroval, jsou 

svědectvím jeho zájmu o lidské osudy.
Václav Žmolík

publicista, rozhlasový a televizní moderátor

Začínal v Českém rozhlasu, kterému je jako moderá-

tor Radiožurnálu věrný dodnes. Z Kavčích hor mode-

roval první ranní televizní vysílání u nás – Studio 6, 

v České televizi se stal i tváří politické diskuse v Aré-

ně anebo podvečerního publicistického bloku Černá, 

bílá. Mnozí si jistě vzpomenou na úspěšné Po hlednice 

z olympijských her v Atlantě a Naganu, které připra-

voval, na  kontaktní vzdělávací show Volejte učiteli 

anebo pořad o železnici a lidech na ní Svět na kolejích. 

Už roky se na televizní obrazovky vrací jako průvodce 

po pozoruhodných místech, na kterých Počesku může-

te vidět nevšední věci a potkat zajímavé lidi. Jeho roz-

hlasový vlastivědný cyklus Po Česku se vysílá bez pře-

rušení tý  den co týden už jedenáct let a dostal i knižní 

podobu. Byl také scenáristou a průvodcem televizního 

cyklu Příběhy předmětů, který Česká televize vysílala 

už několikrát.

ISBN 978-80-7448-029-4
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Jiří Střechadokumentarista

-

mů, získal ocenění na domácích i  zahraničních festi -

 smrtelná teta . Při režii dokumentů zažil řadu po -

-

-
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Květa Fialová a Václav Cílek během putování po českých 

a moravských horách vyprávějí příběhy o krajině, životě hor 

a lidí, kteří je postupně obývali, a o jejich smyslu pro člověka. 

Pravděpodobně ještě před příchodem Keltů se vrcholky hor 

staly spojnicí s božstvy a místem uctívání vyšších sil. Keltští 

druidové na jejich temenech konali své obřady, ve středověku 

se tu slavily Svatojánské noci, v baroku se na vrcholech hor 

stavěly poutní kaple a v 19. století se hory staly cílem prvních 

turistů. Přestože na většinu z nich vedou asfaltované silnice, 

pořád jsou poměrně málo dotčeny moderní civilizací. Jaká 

tajemství tyto hory ukrývají a co znamenají pro český národ?

9 788074 480270

ISBN 978-80-7448-027-0

Po čtivých medailonech z Cibulkových pamětnických kalendářů je opravdu

sháňka! Ne ke všem se ale kalendáře 2011 a 2012 dostaly, a proto většinu jejich

textů obsahuje druhý díl knihy o černobílých filmových idolech.

Kromě pohledů do zákulisí filmů nebo postřehů, vzpomínek či informací k bezmála

stovce herců a hereček přináší kniha naprosté novinky o životních příbězích něko-

lika mužských velikánů pamětnických snímků.

Autor odhaluje, jak se vyvíjel osud režiséra Františka Čápa po jeho odjezdu do

Slovinska. Vypátral současné umělecké pokračovatele sourozenců Blahníkových -

malých raubířů Tondy a Vaška z filmu Nebe a dudy. A navíc poprvé zveřejňuje celý

svůj unikátní rozhovor s hercem Wilémem Prunerem před jeho úmrtím v roce 2010. 

Samozřejmostí jsou vlastnoruční podpisy téměř všech velkých i menších osobností,

jedinečný obrazový doprovod a reprodukce dobových dokumentů.
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Arnošt Vašíček

Žili na ostrově Bali potomci trosečníků z hvězd? Je trpasličí mumie z Peru před-

stavitelem dávno vyhynulé rasy, nebo neklamným důkazem návštěvy mimozemské 

civilizace? Co ukrývá zakázaný hrob královny ze Sáby? Podaří se odhalit přísně taj-

ný vchod do křišťálové pyramidy? K čemu sloužily svatyně démonů?

 

To jsou jen některé ze série vzrušujících otázek, na něž hledá odpověď kniha 

Planeta záhad. Autor, podobně jako v stejnojmenném televizním cyklu, pátrá po 

největších tajemstvích světa. Zavádí čtenáře do často velmi odlehlých koutů pěti 

světadílů, včetně ostrovů v Tichomoří a v Indickém oceánu. Ze svých výprav při-

náší množství překvapivých důkazů o tajemné minulosti lidstva, o starověkých 

i současných kontaktech s bytostmi odjinud a také o doposud neobjasněných para-

normálních jevech a úkazech. Na základě archeologických nálezů, rozboru starých 

rukopisů i svědeckých výpovědí předkládá řadu provokujících teorií a vysvětlení.

Mnohé z toho, co se zdálo pouhou fantazií, se stalo skutečností. Platnost některých 

hypotéz, které autor předložil v televizním cyklu Planeta záhad, prokázaly nové 

archeologické nálezy a vědecké objevy.

Věrohodnost autorových odvážných teorií podtrhuje více než sto autentických 

fotografi í a ilustrací. Mimo jiné neznámých humanoidních tvorů z Peru, Mexika 

a Indie, tajemné kovové bytosti z Čech, záhadných starověkých artefaktů a unikát-

ních záběrů zjevení, duchů a přízraků. 

ISBN 978–80–7404–068–9 
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