V Praze, 30. 6. 2020
Drahé knihovnice, drazí knihovníci,
jak jistě víte, tak komiks v poslední době prožívá velký rozkvět. Zájem o příběhy s bublinami je mezi čtenáři stále
silnější a komiks využívají čím dál tím častěji jak školy ve výuce, tak knihovny v akcích pro veřejnost.
Jako největší komiksové nakladatelství na trhu jsme se rozhodli v roce 2018 založit značku CREW KIDS pro
dětské čtenáře. Pod touto značkou vydáváme světoznámé komiksové série, jako jsou například SpongeBob,
Mimoni, Bart Simpson nebo My Little Pony. Pod novou edicí Můj první komiks vydáváme i příběhy superhrdinů,
např. Avengers, Spider-Mana nebo Iron Mana. Tyto komiksy mají i doporučení věku čtenáře a pomáhají dětem
v komiksových začátcích. I touto troškou pak pomáháme dětem ke čtenářské gramotnosti.
Nově se snažíme do angloamerických titulů zařadit i tituly evropského rázu. V příbězích nenarazíte na
superhrdiny a zloduchy, ale na příběhy obyčejných hrdinů, kteří prožívají fantastická dobrodružství. Jedním
z prvních titulů, který pochází z pera francouzských autorů Jonathana Garniera a Yohana Sacré, je nádherný
komiks Dobrodruh Timo.
Timo je kluk žijící v malé vesnici uprostřed divočiny a má jeden velký problém. Přečetl všechny dobrodružné
knížky, které kolem jsou. Takže mu zbývá jediná možnost. Jít a prožít si jedno velkolepé dobrodružství sám. Jenže
když vstupuje do lesa, ani netuší, co ho tam všechno čeká. Jaká podivná zvířata a nebezpečí tam na něj číhají a
že na konci bude vzdorovat něčemu velmi mocnému a ničivému. Možná bude mít víc dobrodružství, než by si
přál.
A protože je tento komiks opravdu výjimečný, rozhodli jsme se, že knihovnám pomůžeme a tento titul vám a
vašim čtenářům představíme hravou formou, a sice bojovou hrou.
K bojové hře potřebujete jen trochu hravosti, pár kancelářských drobností a dokumenty, které najdete ke
stažení v souboru připojeném k dopisu. Pak už se stačí držet návodu pro hru a dobrodružství může začít!
SOUTĚŽ PRO KNIHOVNY
Kromě soutěže pro samotné čtenáře jsme se také rozhodli odměnit knihovny, které tuto bojovou hru pojmou
nejoriginálněji.
Od července 2020 až do konce listopadu 2020 budeme každý měsíc losovat z knihoven, které nám zašlou
fotografie/video toho, jak pojmuly bojovou hru Dobrodruha Tima ve své knihovně. Každý měsíc tedy má jedna
knihovna šanci vyhrát dárkový balík plný komiksů jak pro dětského, tak dospělého čtenáře.
Pravidla soutěže pro knihovny
•
•
•
•
•

Spusťte bojovou hru Dobrodruha Tima ve své knihovně
Originální pojetí bojové hry Dobrodruha Tima a její plnění čtenáři nám vyfoťte/natočte a pošlete
s průvodním textem o průběhu bojovky a její oblíbenosti mezi čtenáři na e-mail pexova@crew.cz.
Do předmětu e-mailu napište heslo „TIMO V KNIHOVNĚ“ a měsíc, ve kterém soutěžíte. Např. „TIMO
V KNIHOVNĚ – ČERVENEC 2020“
Do e-mailu nezapomeňte připojit adresu knihovny a případně název facebookového profilu knihovny.
Na konci každého měsíce zveřejníme vítěze soutěže na našem facebooku @Nakladatelství CREW a
pošleme mu výherní komiksový balík (tento se každý měsíc bude lišit podle právě vydaných novinek).
Společně s vítězem zveřejníme i příspěvky ostatních knihoven, aby vaše práce byla vidět mezi širokou
veřejností.
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POZN.:
I když soutěž končí v listopadu 2020, bojovou hru můžete používat jak dlouho budete chtít! Má o ní zájem i
škola, kulturní zařízení nebo veřejný prostor ve vašem okolí? Neváhejte je zapojit a materiály jim poskytnout.
Mohou se účastnit stejně jako vy! 😊
PODPORA KNIHOVNÁM
Jako nakladatelství se snažíme knihovny podporovat všemi možnými způsoby.
Přednášky
Chcete vědět víc o komiksu a nevíte kde brát informace? Uděláme vašim pracovníkům přednášku na míru! Stačí
napsat na pexova@crew.cz a domluvíme se na detailech.
Podpora
Chystáte v knihovně akci pro veřejnost a chybí vám dárkové předměty? Napište nám na pexova@crew.cz a
společně dárečky vymyslíme.
Nákupy
Víme, že knihovny mají mnohdy omezený rozpočet na nákupy knih. Proto při nákupu nad 3000Kč v Distribuci
Seqoy nabízíme 35%slevu na celý nákup. Stačí se zaregistrovat na tomto linku a objednat.
https://www.seqoy.cz/knihovny/
Děkujeme, že jste tu pro čtenáře a pomáháte tak dělat Českou republiku zase o něco rozečtenější!
S přáním všeho dobrého a komiksového,
Michaela Pexová
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