
Daisy Mrázková vystavuje v Topičově salonu. Baobab dotiskuje její knihu Můj medvěd Flóra 

Praha – Legendární malířka a ilustrátorka, osmaosmdesátiletá Daisy Mrázková, vystavuje v
Topičově salonu. Nakladatelství Baobab ve středu 9. března 2011 znovu dotiskuje její knihu Můj
medvěd Flóra, jednu z nejoblíbenějších knih pro děti v Česku, která úspěch slaví i ve Francii, kde
vyšla v renomovaném nakladatelství Albin Michel. 

Od prvního vydání knihy Můj medvěd Flóra Daisy Mrázkové
uběhlo 34 let. Příběh nalezeného opuštěného plyšového medvídka
– jeden z prvních českých „builderbuchů“ pro začínající čtenáře -
se stal legendou. Autorské knihy Daisy Mrázkové jsou oblíbené
nejenom v Čechách, ale díky své křehkosti a barevnosti také
například v Japonsku. Můj medvěd Flóra patří v Čechách mezi
nejoblíbenější knihy pro děti od 4 do 6 let. Baobab Daisy
Mrázkové vydal i knihu Písně mravenčí chůvy. 

Autorka této knihy Daisy Mrázková 8. února zahájila svou velkou
výstavu Voda a čára v pražském Topičově salonu. Ta potrvá do 11.
března. Výstava je založena zvláště na kresbách a malbách, které
vznikly v posledních dvou letech. Prostor dostávají ale i ilustrace. 

Harmonický soulad obrazu i textu

“Daisy Mrázková je legenda, malířka která se sklonila k dětem a vyvořila pro ně řadu původních a
průkopnických knih. Dokázala to jako málokdo v harmonickém souladu obrazu i textu. Tvorbě pro
děti se již leta nevěnuje, ale v roce 2009 ji v Baobabu vyšla oceňovaná kniha poezie: Písně
mravenčí chůvy. Neutuchající zájem o její tvorbu potvrzuje i nové vydání knihy Můj medvěd Flóra,
která slaví úspěch i ve Francii kde vyšla v renomovaném nakladatelství Albin Michel,” říká Juraj
Horváth, ilustrátor, grafik a zakladatel nakladatelství Baobab. 

Daisy Mrázková mluví o knížce Můj medvěd Flóra v
rozhovoru pro Portál Čítárny. “O Flórinku se zasloužil můj
syn Cyril, dnes žijící ve Švýcarsku, a všechno se to stalo,
opravdu. Vše, co je v knize, ale nebylo mu už šest, ale
osmnáct, když Flórinku našel. A on – ten medvídek – je tady
až dodnes s námi a jak vidíte, sedí si dokonce rovnoprávně za
stolem. Příběh není vůbec vyfabulovaný. Jenom to auto je tam
navíc,” zní slova malířky a ilustrátorky.

Baobab je alternativní nakladatelství ilustrovaných knih pro
děti a mládež. Věnuje se vydávání původních textů a
zajímavých překladů. Při jejich výtvarném zpracování
spolupracuje s nastupující generací výtvarníků. Baobab
organizuje a iniciuje menší kulturní akce, zaměřené na
propagaci nekomerční literatury a divadla, pořádá literární
čtení a výstavy. 

Pro více informací, prosím, kontaktujte: 
Lenka Vocílková, PR: GSM: +420 602 527 472, email: pr@baobab-books.net 
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