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Kniha Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka se dočká
audioverze. Svůj hlas propůjčí například Jiří Lábus.
Pohrátky aneb cesta pavoučka
Vincka. Tak se jmenuje kniha autorky
Pavly Soletky Krátké a ilustrátorky
Marie Snášelové Štorkové, která v
loňském roce potěšila nejednoho
malého I velkého čtenáře. V této
chvíli se dokončuje její audio verze,
která bude pokřtěna 24.11.2016 v
kině v Řevnicích u Prahy. Audio
Pohrátky vyjde formou 2 CD s velmi
originálním obalem v podobě
malované deskové hry.
„Do Pohrátek se nadchl režisér, herec
a muzikant Jan Jiráň z Ypsilonky, který
nabídl, že se moc rád zhostí režie
audioknihy a díky němu se tak
podařilo pro projekt získat úžasné
herecké profesionály, kteří nechají Pohrátky díky svým osobnostem jiným způsobem ožít.
Pavoučkovi Vinckovi a dalším postavám propůjčí své hlasy Jiří Lábus, Bára Hrzánová, Andrea
Elsnerová, Arnošt Goldflam, Klára Sedláčková-Oltová a Miroslav Táborský,“ uvádí zástupci
Centra pro pomoc mládeži, o. p. s. Český Krumlov, které se na knize podílelo a podporuje i
vydání 2CD.
Hlasy podbarvil autorskou hudbou výtečný Dominik Renč. Realizační tým nechce nic
podcenit a tak je důraz kladen i na obal, který bude malou deskovou hrou. Děti si tak budou
moci prožít vlastní putování s pavoučkem Vinckem.
AUDIO Pohrátky je možné zakoupit již nyní před vlastním křtem a uvedením na trh na
platformě www.hithit.cz, kde je do začátku října spuštěna kampaň, jejímž cílem je získat
finanční podporu na originální booklet. Přispěvatele zahřeje u srdce hned nadvakrát, z
radosti z krásných odměn a z pomoci dokončit originální projekt. Kromě audio verze knihy
čekají na podporovatele exkluzivní limitované pohrátkové balíčky a originální dárky.
Kniha, která byla pokřtěna vloni v listopadu, mimo jiné přibližuje hodnoty jako tolerance,
solidarita či humanismus. Podporuje hravost, porozumění a tvořivost. „Je pro nás velkou ctí,
že jsme se mohli spolupodílet na cestě této krásné knížky k dětem a rodičům. Je vhodnou
pomůckou k multikulturní, jazykové a environmentální výchově,“ zmínil ředitel CPDM
Vlastimil Kopeček.

Kniha vyšla v nákladu 2 tisíce kusů, které se v rekordním čase rozletěly do svých nových
domovů. V srpnu byl vytištěn nový náklad ve stejném rozsahu. Knihu, audioverzi knihy i
pohrátkové MAXIpexeso lze zakoupit v CPDM ČK, na www.pohratky.cz a také ve vybraných
knihkupectvích.
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Z natáčení – zleva stojící : režisér Jan Jirák, autorka
knihy Pavla Krátká, herečka Andrea Elsnerová,
autorka ilustrací Marie Snášelová, herec Arnošt
Goldflam

Herci Arnošt Goldflam a Andrea Elsnerová při práci na
nahrávce

Režisér Jan Jiráň a autorka knihy Pavla Krátká
v nahrávacím studiu
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