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Výročnice byla sepsána Evou Poslovou (roz. Berrovou), autorkou pohádek. Smyslem 

této zprávy je podat přehled o realizovaných aktivitách a poděkovat všem čtenářům, 

podporovatelům a partnerům.  

Zpráva neprošla jazykovou korekturou a slouží pouze pro neformální a osobní účely 

prezentace souboru aktivit.
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Úvodní slovo 

Vážení čtenáři,  

držíte v rukou zcela první „výroční zprávu“ Pohádek skřítka Lapišišky z Tiských skal. 

Není to výroční zpráva v klasickém účetním smyslu, nýbrž neformální zpráva 

shrnující přehled dosavadních aktivit souvisejících se skřítkem Lapišiškou z Tiských 

skal. Proto je také nazvána „Lapišiškova výročnice“ a nikoliv běžně výroční zpráva.  

Velmi ráda bych využila této příležitosti k poděkování dosavadním podporovatelům, 

přátelům a příznivcům, což učiním na následujících stranách.  

Protože aktivity s pohádkami byly zahájeny mnohem dříve než v tomto roce, kdy 

vzniká první výročnice, zmíním stručně celou historii v následujících kapitolách, aby 

byl zachován kontext informací. Všechny aktivity spojené s pohádkami jsou 

realizovány z osobní soukromé iniciativy a ve volném čase jako zájmová činnost bez 

výdělečného charakteru. Výtěžek z prodeje knih je investován vždy zpět do 

propagačních a tvůrčích aktivit, jejichž náklady ho významně převyšují. 

Výročnice bude umístěna na webových stránkách www.lapisiska.eu a rozeslána 

v elektronické podobě nejbližším partnerům a dalším příznivcům.  

 

Přeji Vám příjemné čtení! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Eva Poslová (roz. Berrová) 

autorka pohádek 

 

 

  

http://www.lapisiska.eu/
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1 Vznik pohádek: motivace, inspirace, realizace 

Vznik pohádek lze datovat v úplně nejelementárnější podobě do roku 2014, kdy byla 

publikována zcela první pohádka ve Zpravodaji obce Tisá. Jednalo se o Putování za 

tajemstvím tisovského skřítka, které bylo otištěno jako příběh na pokračování ve dvou po 

sobě jdoucích číslech Zpravodaje, tj. 1. a 2. číslo z roku 2014. Tyto dvě povídky byly 

inspirací budoucích prvních dvou kapitol v pohádkové knize, ačkoliv zde jsou psané 

v odlišné osobě a v širším kontextu z pohledu autorky. V témže roce byla založena e-

mailová adresa skritek@lapisiska.eu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2019 2017 2018 2020 2021 

První otištění 

úvodní pohádky 

jako dvoudílného 

příběhu ve 

Zpravodaji obce 

Tisá 

 

Založení  

e-mailové adresy 
skritek@lapisiska.eu 

Vznik Devatera 

pohádek skřítka 

Lapišišky jako 

dárek k narození 

Lucinky N. 

z Mělnicka; 

pohádky byly 

vytištěné na domácí 

tiskárně a zabalené 

v ručně vyřezávané 

krabičce od 

kamaráda z Tisé 

První výstava textů 

a autorské čtení 

v Tisé v galerii Na 

schodech v rámci 

iniciativy Knihytoč. 

V rámci výstavy 

proběhla ilustrační 

soutěž, ze které 

vzešly dětské 

ilustrace otištěné 

v knize. 

Vydání tištěné 

verze knihy a 

slavnostní křest 

v Tisé; knihu vydalo 

Gymnázium Kadaň 

v úzké spolupráci 

s Tomášem 

Oršulákem; první 

náklad 100 ks 

 

Založení 

facebookové 

stránky  
Pohádky skřítka Lapišišky 

Založení webové 

stránky 
www.lapisiska.eu 

Vznik razítka 

s logem; Pečeť UL – 

Tomáš Pánek 

 

Zápis ochranné 

známky  

„Skřítek Lapišiška“ 

Úřadem 

průmyslového 

vlastnictví 

Produkce 

audioknihy 

ve studiu Black Hole 

Records 

 

Dotisk 

tištěné verze knihy 

100 ks 

Vznik tištěného 

letáku k pohádkám 

pro účely širší 

propagace 

1000 ks 

 

Zahájení užší 

spolupráce 

s mateřskými 

školami (autorské 

čtení, prodej knih aj.) 

Obrázek 2: Koláž prvních otištěných textů; Zpravodaj obce Tisá 2014 
Pozn.: Veškeré zde publikované mediální výstupy jsou v čitelné formě na facebookové stránce Pohádky skřítka Lapišišky v albu 
Lapišiška v médiích. 

Obrázek 1: Časová osa vzniku Pohádek skřítka Lapišišky z Tiských skal 
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Obrázek 3: Dřevěný obal na první neoficiální výtisk Devatera pohádek skřítka Lapišišky z Tiských skal (2015) 

Ve Zpravodaji obce Tisá byly postupně otištěny i další texty, ze kterých byla následně 

poskládána první verze pohádkové knihy. V roce 2015 byl předán první, neoficiální 

výtisk pohádek, který lze považovat a předchůdce knihy. Soubor pohádek nesl název 

Devatero pohádek skřítka Lapišišky z Tiských skal (texty z r. 2014) a obsahoval, jak název 

napovídá, devět samostatných kapitol. Impulsem pro vznik tohoto Devatera bylo 

narození Lucinky N. z Mělnicka, s jejíž matkou v té době autorka pracovala na jednom 

pracovišti. Pohádky pro kolegyni byly vytištěny na obyčejné domácí tiskárně, svázány 

kovovým kroužkem a opatřeny věnováním. Unikátním doplňkem pro tuto prvotinu 

byla dřevěná krabička, kterou pro tyto účely vlastnoručně vyrobil a vyřezal autorčin 

kamarád z Tisé. 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2016 proběhla v Tisé v rámci iniciativy Knihytoč první 

výstava textů spojená s autorským čtením. Vystaveny byly 

informace o tom, kdo je skřítek Lapišiška, jaké pohádky v rámci 

výše uvedeného Devatera najdeme, medailon o autorce 

a několik vybraných pohádek. V rámci této výstavy byla 

zahájena ilustrační soutěž, ve které se posbíraly různorodé 

dětské ilustrace. Všechny jsou v knize otištěny.  

Velkou měrou se do ilustrační soutěže zapojila místní ZŠ a MŠ 

Tisá, ve které byly umístěny sběrné boxy na ilustrace a díky 

spolupráci vyučujících a pana ředitele byla soutěž úspěšně 

dokončena a výstupy předány autorce k dalšímu zpracování. 

S narůstajícími aktivitami s Lapišiškou a tendencemi dostat pohádky do širšího 

povědomí byla v roce 2017 založena internetová stránka www.lapisiska.eu, na které 

jsou umisťovány základní informace o pohádkách, kontakt na autorku a další dílčí 

výstupy. Postupně se medializace pohádek rozšiřovala a pro účely 

propagace a vizuální identifikace celého „projektu“ bylo vytvořeno 

v roce 2018 razítko s podobiznou skřítka Lapišišky a odkazem na 

webovou stránku (dnes plní funkci loga). Autorem ilustrace je 

autorka pohádek, zpracovatelem razítka je Pečeť UL – Tomáš 

Pánek. V témže roce byla Úřadem průmyslového vlastnictví 

zapsána ochranná známka na sousloví Skřítek Lapišiška. 

Obrázek 4: Pozvánka na 
první výstavu textů, Galerie 
Na schodech/Knihytoč Tisá 
(2016) 

Obrázek 5: Razítko 
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Zlomovým rokem pro pohádky byl rok 2019, kdy byly oficiálně vydány. 

Nakladatelem je Gymnázium Kadaň, které se díky osobnímu nasazení a iniciativě 

Tomáše Oršuláka zasloužilo o vydání1 prvního nákladu 100 ks, který byl během 

následujícího roku a půl zcela prodán. Slavnostní křest knihy proběhl dne 26. 4. 2019 

na obecním úřadě v Tisé za účasti starosty obce Tomáše Kratochvíla, zástupce 

nakladatelství Tomáše Oršuláka, autorky Evy Poslové a hostů z řad veřejnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2019 byla rovněž založena pro propagační účely facebooková stránka 

s názvem Pohádky skřítka Lapišišky. Facebooková stránka slouží od svého založení 

především k průběžnému udržování kontaktu s veřejností, ke zveřejňování aktuálních 

informací, pozvánek, soutěží, k medializaci a nabídce pohádek. Důležité informace 

jsou zpravidla umisťovány paralelně na stávající webovou stránku.  

Rok 2020 patřil vzniku audioknihy. Tento milník je považován za mimořádný. 

Nabídka na produkci audioverze pohádek přišla od Jiřího Studeckého, který je 

autorčiným tisovským kamarádem a sousedem z dětství. Jiří Studecký nabídl 

produkci ve svém nahrávacím studiu Black Hole Records 

v Ústí nad Labem. Nahrávací studio bylo primárně zaměřené 

na hudbu, ale postupně rozšiřovalo své portfolio také o další 

zvukové výstupy – například recitaci, mluvené slovo atd. 

Spolupráce studia a autorky byla oboustranně příjemná. 

Výsledkem byla nahrávka o celkové délce 50 minut, která 

obsahovala jednotlivé pohádky obohacené o pečlivě 

vytvořené doprovodné zvuky a kombinaci různých hlasů. 

Audioknize bude blíže věnována pozornost v samostatné 

kapitole. Nutno dodat, že zveřejnění audioknihy (zdarma - 

                                                 
1 Eva Berrová (2019): Pohádky skřítka Lapišišky z Tiských skal. ISBN: 978-80-87838-05-1. 

Obrázek 7: Slavnostní křest knihy; Tisá 26. 4. 2019 
Zleva: Tomáš Oršulák, Eva Poslová, Tomáš Kratochvíl 

Obrázek 6: Titulní strana knihy  
(1. vydání 2019) 

Obrázek 8: Black Hole Records, 
nahrávací studio 
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webová stránka, YouTube) přineslo zvýšený zájem také o tištěnou verzi, jejíž první 

náklad byl v této době již prodán. Před Vánoci 2020 byl zajištěn dotisk dalšího 

nákladu 100 ks.  

Aktuální rok 2021 se nese v duchu užší spolupráce a autorských čtení. Pro účely 

souhrnné a jednoduché prezentace o vzniku pohádek, obsahu knihy, existenci 

audioverze a možnostech, jak knihu zakoupit, byl vytvořen leták v počtu 1000 ks. 

Grafickou revizi autorčina návrhu a vlastní tisk zajistilo Centrum digitálních služeb 

MINO – Ing. Tomáš Mikulenka. Během tohoto roku byly navázány užší kontakty 

s mateřskými školami v okolí, které byly osloveny s informacemi o existenci pohádek 

a nabídkou jejich zakoupení s možností realizace autorského čtení či podobných 

aktivit. Řada školek této možnosti využila a pohádky se tak dostaly do širšího 

povědomí a mnohde se skřítek Lapišiška stal symbolem přírodovědně zaměřeného 

projektu na dané školce. Této aktivitě bude věnována pozornost dále.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto byl stručně představen vývoj pohádek od prvotní myšlenky až do současnosti. 

Veškerá iniciativa autorky (a často také zapojených partnerů) je především 

volnočasová a dobrovolná činnost, která se nese v duchu patriotismu vůči obci Tisá, 

snaze přispět k místní sounáležitosti a připomenout některé tradiční hodnoty, které 

jsou zejména u dětí nesmírně důležité. V každé z pohádek jsou ukryta jednoduchá 

ponaučení, která dětem vkládá do paměti každý dobrý rodič. Prostřednictvím postavy 

skřítka Lapišišky je dětem (a někdy i dospělým) připomínáno, co je dobré a co špatné, 

jak se má člověk slušně chovat v lese a v přírodě obecně, co se sluší a patří a především 

– že dobré skutky jsou odměňovány a lumpárny trestány.  

Postava skřítka Lapišišky je zcela smyšlená a vytvořená autorkou. Jméno skřítka 

v sobě kombinuje vazbu na les (-šiška) a něco chytrého, až šibalského (Lapi-). Ačkoliv 

je Lapišiška smyšlený, děje pohádek se odehrávají v reálném prostředí tisovských lesů 

a skal. Popisy míst odráží autorčinu zkušenost s místní krajinou, paměti a atmosféru 

konkrétního prostředí. Lapišiška je v pohádkách prezentován jako dobrý skřítek, kterého 

nikdo nikdy neviděl, ale všichni o něm vědí.  

Obrázek 9: Autorské čtení v MŠ Sluníčko Krupka (2021) Obrázek 10: Informační leták o pohádkách (2021) 
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2 Přehled doprovodných aktivit 

POČÁTEČNÍ FÁZE 2014 - 2018 

Rok i str. Název akce Místo Financování 

2014    Založení e-mailové adresy Ústí n. L. Vlastní/ročně 

2014   První otištění ve Zpravodaji obce Tisá Tisá Obec Tisá/běžný provoz 

2015   Předání Devatera pohádek (prvotina) Mělnicko Vlastní  

2016   Výstava textů + autorské čtení Knihytoč Tisá Vlastní 

2016-17   Ilustrační soutěž ZŠ Tisá Vlastní 

2017   Založení webové stránky Ústí n. L. Vlastní/ročně 

2018   Registrace ochranné známky ÚPV/Tisá Vlastní/na 10 let 

 

ROK 2019 
Datum i str. Název akce Místo Financování 

1. 1. 2019   Podpis Smlouvy o vydání knižní publikace Kadaň - 

6. 2. 2019 
 

 
Obdrženy první zkušební výtisky, následně 
převzetí a distribuce prvního nákladu (100 ks) 

Ústí n. L. 
Gymnázium 
Kadaň 

9. 4. 2019   Nákup propagačních placek/Plackovna (250 ks) Ústí n. L. Vlastní 

26. 4. 2019 i 11-12 Slavnostní křest knihy, spuštění prodeje ObÚ Tisá Vlastní 

15. 6. 2019   Vytvořena facebooková stránka, reklamy Ústí n. L. Vlastní 

10. 7. 2019   Zveřejněno propagační video Už máte svou knížku? Ústí n. L./YT Vlastní 

7-8/2019 i 13 Výstava fotografií ze křtu knihy Knihytoč Tisá Vlastní 

10/2019 
19. 10. 2019 

i 14 
Výstava textů a ilustrací,  
dopolední káva s autorkou (v rámci výstavy) 

Infostředisko 
Ústí n. L. 

Vlastní 

 

ROK 2020 

Datum i str. Název akce Místo Financování 

29. 6. 2020 i 15 Vydáno prázdninové pexeso s pohádkami Tisá/Zpravodaj Vlastní, Obec Tisá 

5. 10. 2020 i 16 Zveřejnění audioknihy – Black Hole Records Web, FB, YT Vlastní, Obec Tisá 

12. 2. 2020 i 26 Klobouková soutěž o různé ceny FB Vlastní 

18. 10. 2020 i 26 Soutěž o nalepovací tabuli FB Vlastní 

1. /22. 11. 
2020 

 
 Odvysílání rozhovoru o pohádkách a audioknize 

Český rozhlas 
Sever 

Český rozhlas 
Sever/běžný provoz 

14. 12. 2020 i 17 Zajištěn dotisk druhého nákladu (100 ks) Ústí n. L. Vlastní 

 

ROK 2021 

Datum i str. Název akce Místo Financování 

14. 5. 2021 i 26 Soutěž Najdi zafoukanou placku (sleva na knihu) FB/Zpravodaj Vlastní 

23. 8. 2021 
 

 Publikován článek o skřítku Lapišiškovi  
Zpravodaj 
Maslabák 

MAS Labské 
skály 

25. 8. 2021 i 26 Soutěž o kreativní kufřík FB Vlastní 

10. 8. 2021 i 18 Tisk vlastních propagačních letáků, 1000 ks Ústí n. L. Vlastní 

8-9/2021 
 

 
Oslovovací dopisy s nabídkou prodeje a 
spolupráce (infocentra, školky, atd.) 

Ústecký kraj Vlastní 

2. 10. 2021   Vytvořen soubor omalovánek z ilustrací Ústí n. L. Vlastní 

7. 10. 2021 i 19-20 Autorské čtení v MŠ Sluníčko Krupka Krupka, Soběchleby Vlastní 

10/2021 i 21-23 Připomenutí výročí audioknihy, poděkování FB Vlastní 

13. 11. 2021 i 24 
Autorské čtení v Radešíně; v rámci Velkého 
vánočního promítání, autogramiáda 

Radešín 
Vlastní, Obec 
Chuderov 

4. 12. 2021 i 25 Publikována vánoční nabídka prodeje FB, web Vlastní 

  

Aktivity s označením „i“ jsou podrobněji popsány na uvedené stránce. 
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Níže je uveden podrobnější popis vybraných aktivit v chronologickém pořadí, které 

jsou označeny symbolem „i“ v tabulkách výše. V případě zájmu o bližší informace 

o aktivitách mimo tento výběr se lze obrátit na autorku písemně na e-mailovou adresu 

skritek@lapisiska.eu.  

 

Slavnostní křest knihy a spuštění prodeje prvního nákladu 

• termín, místo:   26. 4. 2019, obec Tisá 

• tisková zpráva:  ke stažení na webu www.lapisiska.eu 

 

Zvláštní poděkování:  

Mimořádné poděkování si zaslouží Tomáš Oršulák, ředitel Gymnázia Kadaň, 

který se zasloužil o vydání knihy. Díky jeho dlouholeté podpoře tvůrčí činnosti 

a ochotě věnovat své kapacity do vytvoření tištěné verze mohla být kniha 

vydána, pokřtěna a distribuována všem čtenářům. 

Velké poděkování patří Obci Tisá a jmenovitě Tomáši Kratochvílovi, 

starostovi obce Tisá. Díky vstřícnosti obce bylo možné uspořádat slavnostní 

křest v tamějších prostorách. Obecně patří také velký dík redakci Zpravodaje 

obce Tisá, která umožňuje publikaci nejrůznějších textů a informací 

souvisejících s pohádkami skřítka Lapišišky v tomto občasníku. 

Poděkování za spolupráci na křtu patří také bývalým kolegům – Tereze 

Fajfrové (fotografování) a Vojtěchu Jahnovi (dětský koutek). 

 

V pátek 26. 4. 2019 proběhl v Tisé na obecním úřadě slavnostní křest nové dětské knihy 

s názvem Pohádky skřítka Lapišišky z Tiských skal. Autorkou je místní občanka Eva 

Berrová (v době vydání již vdaná jako Poslová), která pohádky pokřtila společně se 

starostou obce Tomášem Kratochvílem a ředitelem Gymnázia Kadaň, jež knihu 

vydalo, Tomášem Oršulákem.  

Slavnostního křtu se zúčastnili zástupci tisovské základní školy, řada dětí, dospělých 

i další hosté. Po úvodních slovech proběhlo autorské čtení, do kterého se zapojila jedna 

z přítomných dívek. Následovalo losování o knihu zdarma, jehož vítězka si s knihou 

odnesla i dárkový koš s několika dobrotami a výtvarnými potřebami.  

Na místě byla rovněž výstava dětských i autorských ilustrací. V dětském koutku si děti 

mohly vysoutěžit originální placku skřítka Lapišišky. O knihu byl velký zájem, většina 

z přítomných hostů si knihu zakoupila a autorka jim na místě do knihy vepsala 

věnování.  

O této chvíle byl spuštěn prodej knihy pro širokou veřejnost. První náklad knihy byl 

prodáván pod hlavičkou Gymnázia Kadaň a distribuce probíhala téměř výhradně 

osobně či poštou přes autorku.  

 

i 

http://lapisiska.eu/slavnostni-krest-knihy-v-tise-26-4-2019/
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Obrázek 11: Koláž – Slavnostní křest knihy (26. 4. 2019, obec Tisá) 
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 Výstava fotografií ze křtu knihy 

• termín, místo:  letní prázdniny 2019,  

Galerie a venkovská knihovna Tisá 

 

Zvláštní poděkování:  

Poděkování za nabídku vystavit fotografie patří Galerii a venkovské knihovně 

v Tisé, která pod hlavičkou iniciativy Knihytoč umožnila zveřejnit již podruhé 

výstupy související s pohádkami skřítka Lapišišky.  

  
Obrázek 12: Koláž – Výstava fotografií ze křtu knihy; Knihytoč Tisá 2019 

i 
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Výstava textů a ilustrací + dopolední káva s autorkou 

• termín, místo:  1. – 31. 10. 2019, Informační středisko města Ústí n. L. 

• dopolední káva: 19. 10. 2021, 10:00 – 12:00 v rámci výstavy 

  

Zvláštní poděkování:  

Poděkování patří Statutárnímu městu Ústí nad Labem a Informačnímu 

středisku za bezplatné poskytnutí prostor pro výstavu a materiálně technické 

zázemí a spolupráci během výstavy. 

Díky patří rovněž Centru digitálních služeb MINO za operativní spolupráci 

při grafických pracech a tisku vystavených posterů. 

  
Obrázek 13: Koláž – Výstava textů a ilustrací; Informační středisko města Ústí n. L. (10/2019) 

i 
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Prázdninové pexeso s Pohádkami skřítka Lapišišky 

• termín, místo:  29. 6. 2020, příloha Zpravodaje obce Tisá (26. ročník) 

• ilustrace:  Eva Poslová 

• grafické práce: Centrum digitálních služeb MINO 

• tisk, distribuce: obec Tisá 

  

Zvláštní poděkování:  

Poděkování patří obci Tisá za financování tisku a zajištění distribuce pexesa 

jako přílohy Zpravodaje obce Tisá.  

Centru digitálních služeb MINO patří velké díky za spolupráci při grafickém 

zpracování do podoby vhodné pro tisk.  

Později bylo pexeso využito také jako samostatný produkt pro různé příležitosti, 

zejména pro autorské čtení nebo do vánočních balíčků apod. 

 

 

 

  

Obrázek 14: Koláž – Prázdninové pexeso s pohádkami skřítka Lapišišky (2020) 

i 
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Zveřejnění audioknihy     => TIP: Výročí audioknihy viz str. 21 

• termín, místo:  5. 10. 2020, webová stránka a YouTube 

• produkce:  Black Hole Records; tisková zpráva ke stažení 

  

Zvláštní poděkování:  

Mimořádné poděkování patří Jiřímu Studeckému z Tisé, jehož iniciativa 

a osobní nasazení bylo hlavní hybnou silou pro produkci audioknihy. 

Poděkování patří celému týmu z nahrávacího studia Black Hole Records, 

v jehož prostorách a s jehož technikou byla produkce realizována.  

Velké osobní poděkování autorky náleží také všem dabérům, kteří zapůjčili své 

hlasy nejrůznějším postavám z pohádek a ve svém volném čase se tak 

spolupodíleli na vzniku audioknihy: Jiří Studecký, Adam Vostárek, Karel 

Krofta, David Kropáček, Eliška Brabcová, Jan Grisa, Ota Petrů, Markéta 

Maroušková, Laura Sofie Ivković, Veronika Ivković. 

V neposlední řadě patří poděkování obci Tisá za jednorázovou finanční 

podporu aktivit souvisejících s tvorbou a distribucí audioknihy.  

Nahrávka je zdarma k dispozici na webu www.lapisiska.eu a kanálu skřítka Lapišišky 

na YouTube. Pro kvalitnější poslech se doporučuje využít nahrávku z webové stránky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Koláž – Zveřejnění audioknihy (Black Hole Records, 2020) 

i 

http://lapisiska.eu/audiokniha/
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Zajištění dotisku druhého nákladu 

• termín, místo:  14. 12. 2020, Ústí nad Labem 

• tisk:   Tisk Horák 

• počet kusů:  100 ks 

• objednatel:  Eva Poslová 

  

Zvláštní poděkování:  

Poděkování patří tiskárně Tisk Horák v Ústí nad Labem za rychlou a efektivní 

spolupráci při úpravě tiskových dat a za zajištění tisku v požadovaném 

termínu.   

Díky patří rovněž Tomáši Oršulákovi za operativní poskytnutí tiskových dat. 

Poděkování je směřováno také manželovi autorky, Zbyšku Poslovi, za 

podporu a trpělivost při zajištění dotisku.  

Prodej i distribuce druhého nákladu je zajištěna přes autorku. Impulsem pro realizaci 

dotisku byl zvýšený zájem o tištěnou knihu v období po zveřejnění audioverze 

a doprodání prvního nákladu.   

Obrázek 16: Koláž – Dotisk druhého nákladu, 100 ks (2020) 

i 



Pohádky skřítka Lapišišky z Tiských skal   Lapišiškova výročnice 2014 – 2021 

 
18 

Tisk vlastních propagačních letáků 

• termín, místo:  10. 8. 2021, Ústí nad Labem 

• grafický návrh: vlastní 

• tisk:   Centrum digitálních služeb MINO 

• počet kusů:  1000 ks 

• distribuce:  osobně a prostřednictvím partnerů na vybraná místa  

 

Zvláštní poděkování:  

Poděkování patří Centru digitálních služeb MINO za tradiční výbornou 

a efektivní spolupráci při zajištění tisku a grafické úpravě.  

Impulsem pro vyhotovení informačních letáků byla zvýšená potřeba předat 

souhrnnou informaci o vzniku pohádek, obsahu, audioknize a možnostech, jak knihu 

získat včetně kontaktních údajů. Dosud byly informace přikládány k zakoupeným 

knihám nebo publikovány samostatně v různých reklamách a inzercích. Vyhotovení 

letáku umožnilo praktičtější distribuci těchto informací široké veřejnosti.   

Obrázek 17: Koláž – Tisk vlastního propagačního letáku (1000 ks, 2021) 

i 
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Autorské čtení v MŠ Sluníčko Krupka 

• termín, místo:  7. 10. 2021, MŠ Sluníčko – Krupka a Soběchleby 

• charakter:  skřítek Lapišiška jako průvodce přírodovědného projektu 

• články o akci: na webu www.lapisiska.eu a www.slunickoskolka.cz 

   

Zvláštní poděkování:  

Mimořádně vřelé díky za organizaci akce patří ředitelce MŠ Sluníčko 

Krupka, paní Mgr. Bc. Evě Kyjovské, MBA a celému kolektivu učitelek. 

V obou objektech školky, jak v Krupce, tak i v Soběchlebech, proběhlo 

autorské čtení v neuvěřitelně přátelské, tvůrčí a příjemné atmosféře.  

V Mateřské škole Sluníčko v Krupce byl realizován od 4. 10. do 15. 10. 2021 projekt 

s názvem Po stopách skřítka Lapišišky. Celkem 6 tříd plných šikovných dětí se na dva 

týdny zaměří na příběhy v pohádkové knížce, na Tiské stěny, les, kouzla, zvířátka, 

a především také na přicházející podzim, který budou poznávat všemi smysly.  

Jak se Lapišiška dostal do školky v Krupce? Jednoduše, napsal dětem dopis! 

Z iniciativy paní ředitelky, Mgr. Bc. Evy Kyjovské, MBA, vznikla myšlenka spojit 

přírodovědně zaměřený projekt s nabídkou pohádek pro děti v mateřské škole. 

Zařídila, že skřítek Lapišiška poslal dětem moc krásný dopis, ve kterém se jim 

představuje a posílá jim výtisky svých pohádek. V dopise píše o přírodě, o tom, jak se 

v ní má člověk chovat, co je na ní krásné a zve je na procházku do Tiských skal.  

Autorské čtení přineslo nejen radost, ale i dojetí 

Paní ředitelka pozvala autorku pohádek, Evu Poslovou, do Krupky, aby dětem 

pověděla něco o skřítkovi a přečetla pohádku. Autorské čtení proběhlo nejprve 

v Krupce, kde děti uslyšely pohádku Lapišiška a loupežníci. Po krátkém povídání 

o pohádce a skřítkovi předala ředitelka školy jménem svým a všech dětí jako 

poděkování autorce velikou kytici a všichni se společně vyfotografovali.  

Následoval přejezd do budovy školky v Soběchlebech, kde autorku přivítaly obrázky 

a výtvory se skřítkem Lapišiškou. Zde se četla pohádka Jak Lapišiška ukázal 

mravenečkům správnou cestu. Autorka si s dětmi poté chvíli povídala o tom, jak se 

těší na výlet do Tisé a co je baví, když jdou na procházku do přírody. Závěrem děti 

přinesly autorce jako poděkování keramické a dřevěné výrobky s přírodními motivy, 

které jí budou připomínat jak Sluníčko, tak pohádkový les.  

Celá akce byla velmi úspěšná a příjemná, velké poděkování proto patří především 

paní ředitelce Mgr. Bc. Evě Kyjovské, MBA a celému kolektivu učitelek, které celou 

akci pečlivě připravily a se skřítkem Lapišiškou budou dětem i nadále obohacovat 

nejen procházky, ale i další kreativní činnosti ve školce. 

Dětem zůstaly na památku na autorské čtení soubory omalovánek a barevná pexesa 

s ilustracemi z pohádkové knížky.  

Zajímavé odkazy:  

Článek na webu MŠ Sluníčko Krupka 

O projektu Po stopách skřítka Lapišišky 

Článek na webu Pohádek skřítka Lapišišky 

i 

https://www.slunickoskolka.cz/aktuality/autorske-cteni-pohadky-o-skritkovi-lapisiskovi
https://www.slunickoskolka.cz/projekty/projekt-po-stopach-skritka-lapisisky
http://lapisiska.eu/lapisiska-provazi-deti-prirodovednym-projektem-v-krupce/
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  Obrázek 18: Koláž – Autorské čtení v MŠ Sluníčko Krupka a výlet do Tisé (Foto 8x MŠ Sluníčko) - 2021 
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Připomenutí výročí audioknihy 

• termín, místo:  říjen 2021, facebooková stránka 

• impuls a cíl:  - rok od vydání audioknihy (Black Hole Records) 

- poděkování všem dabérům a tvůrcům ze studia  

- zveřejnění tváří jmen dabérů (s jejich souhlasem) 

  

Zvláštní poděkování: viz strana č. 16 

 

Na facebookové stránce Pohádky skřítka Lapišišky bylo v průběhu října 2021 zveřejněno 

několik příspěvků s poděkováním za spolupráci na audioknize. Při příležitosti ročního 

výročí byli osloveni všichni dabéři ohledně souhlasu se zveřejněním svým tváří 

a jmen, kterým tímto autorka ještě jednou děkuje za jedinečné okamžiky a spolupráci.  

  

Obrázek 19: Koláž – Poděkování dabérům při příležitosti výročí produkce audioknihy (2021, facebook) 
Koláž pokračuje na následujících stranách. 

i 
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Odkaz na rozhovor s Adamem Vostárkem, 

dabérem hlavní role – skřítka Lapišišky 

https://www.youtube.com/watch?v=cvaFtW1FJ7Y
https://www.youtube.com/watch?v=cvaFtW1FJ7Y
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Autorské čtení v Radešíně 

• termín, místo:  13. 11. 2021, Radešín, tělocvična školy 

• charakter:  akce pro veřejnost v rámci Velkého vánočního promítání 

• organizátor:  obec Chuderov    

 

Zvláštní poděkování:  

Velký dík za nabídku, kooperaci a pečlivou přípravu patří především 

paní Arleně Nikoličové a obci Chuderov.   

Obec Chuderov pořádala dne 13. 11. 2021 Velké vánoční promítání animovaného 

filmu Polární express a přizvala autorku, aby představila pohádky a skřítka Lapišišku. 

V Radešíně, v prostorách tělocvičny ve škole, proběhlo před samotným promítáním 

krátké povídání o pohádkách a seznámení přítomných s postavou skřítka Lapišišky. 

Děti se do čtení také zapojily a četly společně s autorkou vybrané kapitoly. Během čtení 

probíhala malířská soutěž, ze které vzešly různorodé a krásné ilustrace. Děti byly za 

své obrázky odměněny, obec zajistila ve spolupráci s autorkou ceny v podobě knih, 

pexes a omalovánek.  

 

  

Obrázek 20: Koláž – Autorské čtení v Radešíně (2021) 

i 
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Vánoční nabídka prodeje 

• termín:  od 4. 12. 2021 do vyprodání zásob 

• zveřejnění:  facebooková stránka, webová stránka   

 

 

Pro účely prodeje byla připravena nabídka na vánoční prodej knih společně 

s doplňkovým sortimentem, kterým je soubor omalovánek nebo pexeso. Obojí už 

v minulosti bylo vytvořeno, nejedná se tedy o nové produkty.  

Vzhledem k tomu, že byl zaznamenán zájem o omalovánky a pexesa již dříve, byly 

tyto produkty spojeny do vánočního balíčku.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Vánoční nabídka prodeje 2021 

i 
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Přehled realizovaných soutěží 

• zveřejnění: facebook, web, příp. Zpravodaj obce Tisá 

• zajištění cen: vlastní zdroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 22: Klobouková soutěž – vyhlášena 12. 2. 2020 

Obrázek 23: Soutěž o nalepovací tabuli – vyhlášena 18. 10. 2020 

Obrázek 24: Soutěž Najdi zafoukanou placku – 
vyhlášena 14. 5. 2021 Obrázek 25: Soutěž o kreativní kufřík – vyhlášena 25. 8. 2021 

i 
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3 Statistika prodeje tištěných knih  

SOUHRN PRODEJE PRVNÍHO NÁKLADU – 86 ks2 (2019 – 2020) 
Prodejní cena: 175 Kč / ks + placka zdarma 

Kupující Kusů Z toho nákup Z toho dary3 

Soukromé osoby 49 36 13 

Instituce 37 34 3 

CELKEM 86  

 

SOUHRN PRODEJE DRUHÉHO NÁKLADU – 100 ks (2021 – probíhá) 
Prodejní cena: 175 Kč / ks + placka zdarma 

Kupující Kusů Z toho nákup Z toho dary2 

Soukromé osoby 29 24 5 

Instituce 34 31 3 

CELKEM ke dni 12. 12. 2021 63  

Prodej stále probíhá. 

 

Zajímavosti z prodeje: 

• první kupující osoby:   hosté slavnostního křtu v Tisé 

• první kupující instituce:   ZŠ a MŠ Tisá 

• nejvíc koupených kusů celkem:  Statutární město Ústí n. L. (30 ks) 

• první kniha darem (z 1. nákladu): losování zdarma na slavnostním křtu 

• nejvzdálenější příjemce (ČR):  muž, Olomouc 

• nejvzdálenější příjemce (svět):  muž (Čech), Nový Zéland 

• nejznámější obdarovaná firma:  Seznam.cz (obchodní zástupce, soukromě) 

• nejzajímavější dar výměnou:  kniha za domácí med  

 

Prodejní místa 

Od počátku prodeje lze knihy zakoupit přímo u autorky (175,-/ks) – objednávky lze 

směřovat na e-mail skritek@lapisiska.eu nebo messenger na facebookové stránce.  

Prvním veřejným prodejním místem se stalo Informační středisko města Ústí nad 

Labem, kde lze knihy zakoupit jak osobně, tak na e-shopu (195,-/ks). 

V minulosti byly knihy k dostání také v Muzeu města Ústí nad Labem, ale tato 

možnost už není aktuální.  

 

 

                                                 
2 První náklad byl vyhotoven v počtu 100 ks. Vydavatel si ponechal 14 ks pro účely distribuce do 
knihoven apod., k prodeji tedy zůstalo 86 ks. 
3 Darem je označena kniha, která byla autorkou věnována zdarma (cena do soutěže, poděkování aj.). 
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4 Návštěvnost webu a sociálních sítí  

  

Webová stránka www.lapisiska.eu / Google Analytics 

Návštěvnost webové stránky není nijak velká. Velká část informací je veřejností 

sledována prostřednictvím preferovanější facebookové stránky či přímo v obci Tisá. 

Výrazným milníkem v návštěvnosti webu byl říjen 2020, kdy se rapidně zvýšil počet 

přístupů z důvodu zveřejnění audioknihy. Potvrzuje to rovněž přehled stránek, které 

jsou nejvíce navštěvovány. Nejvíce přístupů je na stránku Audiokniha, dále Novinky, 

následně Kde a jak knihu koupit. Poměr mezi využíváním mobilních zařízení a počítačů 

je vyrovnaný. Nejvíce návštěv je z Česka, malé zastoupení mají USA, Irsko a Německo. 

 

YouTube kanál: Skřítek Lapišiška 

• odběratelů:    7 

• zveřejněno videí:    12 (kapitoly audioknihy) 

• video s nejvíce zhlédnutími: Audiokniha – kapitola 1 (110 zhlédnutí) 

• průměrný počet zhlédnutí: 51 

 

 

 Facebooková stránka: Pohádky skřítka Lapišišky  

  stránka se líbí:  115 

  stránku sleduje:  126 

 Propagované reklamy:  16 

  dosah:    31.567 

  zájem:    1.023 

  

@ 
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5 Lapišiška v médiích 

(Pozn.: Všechny články jsou zveřejněny na FB stránce v albu Lapišiška v médiích.) 

Zpravodaj obce Tisá 

Č. Vydání Název příspěvku Náhled 

1 1/2014 Putování za tajemstvím tisovského skřítka, 1/2 

 

2 2/2014 Putování za tajemstvím tisovského skřítka, 2/2 

 

3 5/2014 Jak skřítek Lapišiška vytrestal loupežníky 
 

4 6/2014 Jak Lapišiška naleštil rampouch 

 

5 2/2015 Jak Lapišiška potrestal zlobivé děti 

 

6 3/2015 Jak Lapišiška zachránil sokola 

 

7 4/2015 Jak skřítek Lapišiška sázel houby 

 

8 5/2015 Skřítek Lapišiška a borůvkové tajemství 

 

9 4/2016 Ilustrační soutěž 

 

10 6/2016 Prodlužujeme ilustrační soutěž 
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11 4/2018 Pohádky skřítka Lapišišky z Tiských skal (avízo vydání) 
 

12 1/2019 Skřítek Lapišiška z Tiských skal (info o vydání) 

 

13 2/2019 Pozvánka na křest nové knihy 26. 4. 2019 

 

14 3/2019 Pokřtili jsme Pohádky skřítka Lapišišky 

 

15 5/2018 PF 2019 
 

16 5/2019 PF 2020 
 

- 3/2020 Příloha: Prázdninové pexeso Viz str. 15 

17 5/2020 Audiokniha Pohádek skřítka Lapišišky je na světě 

 

18 2/2021 Soutěž se skřítkem Lapišiškou (poztrácené placky)  

 

19 5/2021 
Skřítek Lapišiška z Tiských skal dělá radost nejen 
v mateřských školách 

 
 
 
 
 

Pozn.: Některé zprávy a informace byly publikovány i prostřednictvím mobilního rozhlasu obce Tisá. 

 

Ústecký deník 

Č. Vydání Název příspěvku Náhled 

1 
28. 5. 2019 
Týdeník 
Ústecko 

Pohádková kniha z Tiských skal je v prodeji 

 

2 
8. 6. 2019 
Magazín 
Víkend 

Skřítek Lapišišky střeží skály a připomíná stará 
pravidla 

 



Pohádky skřítka Lapišišky z Tiských skal   Lapišiškova výročnice 2014 – 2021 

 
31 

3 

30. 6. 2020 
Týdeník 
Ústecko 
(online 6. 7.) 

Z dárku je kniha pohádek 

 

4 22. 12. 2020 Skřítek Lapišiška ožil v audioknize 

 

 

Ostatní 

Č. Vydání Název příspěvku Náhled 

1 
2019 
Web Gymnázia 
Kadaň 

Informace nakladatelství o vydání tištěné knihy  

 

2 
2019 
Web Gymnázia 
Kadaň 

Informace o proběhlém křtu knihy v Tisé dne  
26. 4. 2019 

 

3 

17. 10. 2019 
Web 
Statutárního 
města ÚnL 

Infostředisko žije výstavami i v říjnu 
(upoutávka na probíhající výstavu textů a ilustrací) 

 

4 
12/2020 
Enter-UL 

Audiokniha Pohádky skřítka Lapišišky je na 
světě! 

 

5 
1. a 22. 11. 2021 
Český rozhlas 
Sever 

Rozhovor na pokračování v rádiu Český rozhlas 
Sever – pořad Kultura na severu se Stanislavou 
Brádlovou 

 

6 
31. 12. 2000 
BHR Talks 

Zmínka o audioknize ve výročním děkovném 
videu nahrávacího studia za rok 2020 

 

7 
3/2021 
Uličník ústecký 

Pohádky skřítka Lapišišky jako audiokniha 

 

8 
1/2021 
MASLABÁK 

Kdo je skřítek Lapišiška?  
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9 

10/2021 
Web MŠ 
Sluníčko 
Krupka 

Autorské čtení; Projekt Po stopách skřítka 
Lapišišky 

 

10 
21. 10. 2021 
BHR Talks 

Videorozhovor s Adamem Vostárkem (dabérem 
skřítka Lapišišky) v rámci výročí audioknihy 

 

11 
11/2021 
Zpravodaj Obce 

Chuderov 

Pozvánka na Velké vánoční promítání spojené 
s autorským čtením  

 

 

 

K mediální prezentaci Pohádek skřítka Lapišišky patří zpravidla také: 

 

 

Logo (razítko): 

 

 

 

 

Razítko kontaktní (od r. 2021):  

 

 

 

Na následujících stranách je výběr ukázek z výše uvedené mediální prezentace 

Pohádek skřítka Lapišišky.   
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Ústecký deník, Magazín Víkend – 8. 6. 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 26: Koláž – Vybraná mediální prezentace Pohádek skřítka Lapišišky z Tiských skal (více stran) 
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Web 

Gymnázia 

Kadaň 

(2019) 
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Ústecký deník, Týdeník Ústecko – 30. 6. 2020 

online 6. 7. 2020 
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Koláž z webu Českého rozhlasu Sever, 11/2020 Enter-UL – 12/2020 

  



Pohádky skřítka Lapišišky z Tiských skal   Lapišiškova výročnice 2014 – 2021 

 
37 

YouTube: BHR Talks #003: Eva Poslová a Adam Vostárek 

Black Hole, publikováno 22. 10. 2021 

Web MŠ Sluníčko Krupka (více podstránek) – 10/2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvaFtW1FJ7Y
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Maslabák; Zpravodaj MAS Labské skály – 1/2021   
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6 Poděkování partnerům a příznivcům 

 

Na prvním místě patří největší dík Gymnáziu 

Kadaň, které ve svém nakladatelství vydalo tištěnou 

verzi pohádek. Osobní díky patří řediteli gymnázia, 

Tomáši Oršulákovi, bez jehož iniciativy by kniha 

nejspíše nevznikla.  

 

Mimořádné poděkování patří celému kolektivu 

nahrávacího studia Black Hole Records, v jehož 

prostorách byla vyprodukována audiokniha. 

Jmenovitě patří dík Jiřímu Studeckému za iniciaci 

myšlenky a nabídku na spolupráci včetně její 

profesionální realizace.  

 

Obci Tisá patří dík především za podporu při 

distribuci informací o pohádkách a za dlouhodobou 

možnost publikovat ve Zpravodaji obce Tisá. Panu 

starostovi, Tomáši Kratochvílovi, děkujeme za 

spolu-pokřtění knihy a poskytnutí prostor pro křest. 

 

ZŠ a MŠ Tisá se zasloužila o prvotní ilustrační 

soutěž, jejíž výstupy jsou v knize otištěny. Škola 

disponuje výtiskem pohádek ve své knihovně a díky 

trvalému kontaktu je zde velmi živý potenciál pro 

užší spolupráci v budoucnu. Poděkování patří 

především (ale ne jenom) panu řediteli Václavu 

Zibnerovi a paní učitelce Ivetě Burianové.  

 

Specifické poděkování patří Statutárnímu městu 

Ústí nad Labem, kdy prostřednictvím oddělení 

cestovního ruchu mohla být realizována výstava 

včetně průběžné propagace pohádek. Děkujeme 

také za nákup výtisků pro účely jejich dalšího 

prodeje v infostředisku a na e-shopu.  

 

…pravidelným, dlouhodobým i občasným a jednorázovým. Všichni zveřejnění 

partneři a příznivci souhlasili s publikováním loga a poděkováním v této zprávě.  
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Muzeum města Ústí nad Labem si zaslouží 

poděkování za podporu při zahájení prodeje knih. 

Muzeum bylo v minulosti jedním z prvních míst, 

kde bylo možné výtisky zakoupit.  

 

Společnosti Pečeť UL, konkrétně panu Tomáši 

Pánkovi, patří velký dík za dlouholetou spolupráci 

v oblasti výroby razítek. Spolupráce byla vždy 

příjemná, rychlá a velmi profesionální. 

 

Plackovna, výrobna placek na zakázku, si zaslouží 

poděkování za (prozatím) jednorázovou spolupráci, 

jejíž produkty ale doprovází pohádky od křtu až do 

současnosti. Z objednaných 250 ks placek už mnoho 

nezbývá a nás těší, že mohly dělat radost 

v soutěžích, odměnách a také v podobě drobných 

pozorností k nákupu knih.  

 

Místní akční skupina Labské skály je věrným 

příznivcem pohádek. Jelikož jde o místní, regionální 

aktivitu, vždy se zapojí do distribuce informací. 

V řadách jejích členů jsou mnozí, kteří si pohádky již 

zakoupili. Oceňujeme také otištění článku ve 

zpravodaji Maslabák. Poděkování za iniciativu patří 

především paní Jiřině Bischoffiové. 

 

Centrum digitálních služeb MINO je dlouholetým 

partnerem v oblasti grafických prací, zpracování 

a výroby drobných tiskovin. Vážíme si především 

operativní spolupráce a profesionality Jakuba 

Staňka a Davida Bureše, a dalších kolegů. 

  

Dotisk druhého nákladu byl v realizován ve 

spolupráci se společností Tisk Horák. Děkujeme za 

rychlost, efektivní komunikaci a příjemné jednání. 

 



Pohádky skřítka Lapišišky z Tiských skal   Lapišiškova výročnice 2014 – 2021 

 
43 

Velké poděkování za unikátní zážitek patří Mateřské 

škole Sluníčko Krupka, na které proběhlo jedno 

z autorských čtení. Mimořádnost této události tkví 

v precizní přípravě a organizaci ze strany školky 

a ve viditelném zájmu tamějšího kolektivu učitelek. 

V Krupce (a Soběchlebech) byl Lapišiška dokonce 

průvodcem dvoutýdenního přírodovědného 

projektu, jehož součástí byla rovněž exkurze do Tisé. 

Osobní poděkování patří ředitelce školky, Mgr. Bc. 

Evě Kyjovské, MBA. 

 

Obec Chuderov si zaslouží poděkování za realizaci 

autorského čtení spojeného s prodejem a neformální 

autogramiádou knih v rámci Velkého vánočního 

promítání. Akce proběhla v Radešíně za účasti dětí 

i dospělých, kterým byly pohádky představeny 

a společně některé přečteny. Poděkování je 

směřováno k paní Arleně Nikoličové, která 

iniciovala a zajistila program autorského čtení.  

 

Poděkování patří paní Stanislavě Brádlové za 

rozhovor v rádiu Český rozhlas Sever. Rozhovor na 

pokračování byl odvysílán v rámci programu 

Kultura na severu. Rozhovory byly velmi příjemné, 

přátelské a zajímavé. Děkujeme za možnost 

propagovat pohádky i touto cestou! 

 

Venkovská knihovna s galerií v Tisé byla prvním 

místem, kde proběhlo autorské čtení a výstava textů 

ještě před vydáním tištěné knihy. Poděkování patří 

zejména Vladislavě Králové za možnost zde 

v počátcích těchto aktivit vystavovat. 

     

Obec Chuderov 
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Obrázek 27: Koláž – Soubor autorských ilustrací 
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Závěrečné slovo 

S obrovskou radostí a pokorou mohu říci, že Pohádky skřítka Lapišišky jsou jedním 

ze splněných přání. Veškeré uvedené aktivity proběhly díky spolupráci s řadou 

dalších osob a institucí, jejichž ochota a otevřenost je dobrým impulsem pro to 

podobné aktivity rozvíjet. Je třeba ale při tom nadšení stále myslet na svůj cíl, důvod, 

smysl konání a udržovat vlastní tzv. vodící linku a nepouštět se v životě do všeho 

bezmyšlenkovitě jen pro to, že je někde něco možné.  

Pohádky mě naučily volit mezi krátkou, zdánlivě jednoduchou cestou a cestou delší, 

o něco obtížnější. Osobně jsem velmi vděčná za partnerství, které vzniklo 

s Gymnáziem Kadaň a nahrávacím studiem Black Hole Records, za kontakt se školami 

a školkami v Tisé i okolí a za dětské, ale i dospělé čtenáře. Je to jako v pohádkách – 

v každé kapitole je jiná postava, ta hovoří jiným jazykem a má jiné problémy i radosti. 

To se od běžného života tolik neliší, že? 

Ačkoliv je skřítek Lapišiška postavou smyšlenou, má v sobě mnoho skutečného. Jeho 

povaha, myšlenky i činy odráží ledacos. Prostředí Tisé je nekonečně inspirativní a já 

věřím, že tyto pohádky nebudou posledním produktem, který vzejde z tvůrčích nálad. 

Už nyní existují určité impulsy a symbolické vazby pro pokračování, dokonce mám už 

darem zaslanou inspirativní pohádku pro úvod do druhého dílu od jednoho blízkého 

čtenáře. Více o pokračování Lapišišky nebudu nyní prozrazovat.  

Všem příznivcům děkuji za dosavadní podporu a spolupráci, které si nesmírně vážím. 

Závěrem už jen přeji všem pevné zdraví, mnoho radosti a elánu při objevování kouzel 

kolem nás.  

Eva Poslová 

autorka  
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