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Tisková zpráva č. 106
ze dne 28. dubna 2016
SLAVNOSTNĚ V LETOHRÁDKU HVĚZDA
Ing. Miroslav Kroft, předseda Ústředního výboru Českého svazu chovatelů, byl osloven
pořadateli prestižní soutěže o „Nejkrásnější českou knihu roku 2015“, aby se zúčastnil této
soutěže jako jeden z porotců, jež nejsou přímo z oboru zabývajícího se knižní tvorbou. Letos
se konal již 51. ročník této uznávané akce, kterou vyhlásilo Ministerstvo kultury České
republiky a Památník národního písemnictví. Ostatně o této události jsme vás již informovali.
Klání se zúčastnilo přes dvě stě publikací, náměty knih byly různé, rovněž tak jejich grafické,
polygrafické a ilustrační zpracování. Ocenění, které bylo za náš svaz uděleno, dostalo
název „Cena Českého svazu chovatelů aneb Báječní chovatelé báječným autorům knih“.
Výsledky byly slavnostně vyhlášeny dne 20. dubna 2016 v pražském Letohrádku Hvězda na
Bílé hoře, tedy v místě, kde se roku 1620 strhla ona neblaze proslulá bitva mající dalekosáhlý
dopad pro náš národ. Tentokrát se tam však udála pomyslná „knižní bitva“. Efektního
vyhlašovacího ceremoniálu, jenž nepostrádal humor, se zúčastnila řada významných
představitelů naší umělecké scény, vydavatelů knih, spisovatelů, fotografů, grafiků, ilustrátorů
a dalších odborníků z oblasti knižní tvorby. Nechyběli samozřejmě ani zástupci našeho svazu.
Cenu udělenou Českým svazem chovatelů získala výpravná publikace „Podzemní Čechy“
autorů Václava Cílka, Milana Korby a Martina Majera. Nádherná kniha mapuje známé i
prakticky neznámé podzemní prostory naší vlasti, především doly a jeskyně. Protkána
je krásnými fotografiemi, z nichž mnohé jsou nápaditě okořeněny o éterické bytosti či zvířenu
běžně se v hlubinách země nevyskytující. Kniha je poutavě napsaná, líbivá, má šmrnc, je též
poučná a naditá zajímavými informacemi. Graficky je velice kvalitně zpracovaná a na první
pohled zaujme i čtenářské fajnšmekry. Vybrat vhodné lokality, které budou do knihy
zařazeny, dalo autorům jistě hodně práce.
A bonus na závěr. Publikace má spojitost s Českým svazem chovatelů. Do dolů byli
v dřívějších dobách bráni, kvůli indikaci nebezpečných důlních plynů, harčtí kanáři. Dnes už
se, pravda, chovají jen pro libý dutý zpěv, ale jejich letitá pozemní historie, a tudíž spojitost s
úchvatnou knihou, je naprosto zřejmá. Těší nás, že se Český svaz chovatelů mohl podílet na
takovéto znamenité události. S chovateli se zkrátka počítá!
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