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Milá paní Janků,
 
velice Vám a Vašim žákům děkuji za krásný veliký dopis, vzkazy 
a obrázky! Moc mě Váš dárek pot ěš il. Tím spíš je ostuda, že jsem se tak 
opozdil s poděkováním a odpovědí. Ale znáte to, když se marodí, nes -
tihnou se ani v i do školy udělat včas. V době, kdy mi přišel Váš dop-
is, jsem byl na sérii chemot erapií a po ní mi nebylo nijak zvlášť dobře, 
takže jsem odkládal i to, co by se odkládat nemělo.
Teď už jsem si ale našel Vaši školu na net u a vím, jak to u Vás vypadá, 
jak žijet e, zkrátka už pro mě nejste jen ZŠ Rohle. Mám radost z toho, že 
Vás baví mé knížky a jak mi někteří z Vás předvedli, dokázali byste mé 
knížky i moc hezky ilustrovat. Jste šikulkové, mám vš hny Vaše obrázky 
uložené v galerii. A není to galerie nijak malá! Kdysi to byly jen tlusté 
desky, dnes  už je to skříň, prot ože dostávám kres eb, ale i fi gurek opravdu 
hodně.
Takže mí milí, ješ tě jednou díky, ať se Vám vš hno daří 
a pokud zůstanet e věrní mým knížkám, budu rád!

Miloš Kratochvíl





Milá paní učitelko,
       mnohokrát Vám a Vašim žáčkům děkuji za nád-
herný dopis! Udělal mi velikou radost. Moc mě těší, že 
moje příběhy pro děti považujete za přínosné a užitečné. 
Doufám, že dělají i radost. Máme úplně stejný cíl a snahu 
- vést děti k ohleduplnosti, slušnosti a humanitě.
                Před Vánoci a za hustého sněžením se mohou 
děti začíst do  Vánoční tramvaje ,Vánočního příběhu, 
Sněhové víly nebo Polární pohádky. 
       Ještě jednou mnohokrát děkuji, že jste si udělala čas 
a společně s dětmi mi napsala.
          Moc zdravím a přeji krásný Advent!
 Daniela Krolupperová 



Děti, 
děkuju moc a jsem ráda, že se vám moje kniha líbila. 
Mám teď úplně novou knihu, jmenuje se Klub divných dětí, ale je 
možná pro starší, zhruba desetileté děti. Myslím ale, že jestli se 
vám líbil Snížek, tak tahle se vám taky bude líbit. 

Hodně čtěte, je to zábava!
A mějte se hezky. 
Petra Soukupová
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