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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Po sérii StřeDění věnovaných zejména literatuře pro dospělé čtenáře se 
v Památníku písemnictví na Moravě bude v červnu číst tentokrát dětem. Pozvání 
přijala spisovatelka Petra Dvořáková, která představí svou knihu Julie mezi slovy a 
prozradí, jakou další knihu pro děti právě připravuje. StřeDění se odehraje 
v areálu rajhradského kláštera ve středu 3. června 2015 v 15 hodin. 
 
Petra Dvořáková (*1977) vystudovala střední zdravotnickou školu a původně pracovala 
jako anesteziologická sestra. Po dramatických osobních událostech však svoje 
zaměstnání opustila, aby se mohla plně věnovat péči o svého nemocného syna. V této 
době také vznikla její první kniha Proměněné sny. Tyto „rozhovory o iluzích a deziluzích, 
které přináší víra“ vzbudily živý čtenářský zájem i rozporuplnou reakci v církevním 
prostředí. V roce 2007 za tuto knihu získala prestižní cenu Magnesia Litera v kategorii 
publicistika. I další kniha Já jsem hlad s podtitulem „Příběh o zápasu s mentální anorexií, 
hledání, cestě a návratu k ženské duši“ se autorčina života bezprostředně dotýká. 
Z vlastních životních zkušeností vychází také její první kniha pro děti Julie mezi slovy, 
které především bude věnováno červnové StřeDění v Památníku písemnictví na Moravě. 
Za tuto knihu získala v roce 2014 ocenění Zlatá stuha v kategorii pro mládež a Cenu 
učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství. Tvorbě pro děti se věnuje i ve spolupráci 
s Českým rozhlasem, pro který připravila cyklus příběhů Pohádky z parku (cyklus 
Hajaja) a s Českou televizí (scénáře k pořadům pro děti a mládež, např. Planeta Yó, 
Wifina a jiné). V současnosti připravuje k vydání knihu O koucourovi Floukovi, myši Líle a 
mrakodrapu. 
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KDE: Památník písemnictví na Moravě, areál benediktinského kláštera v Rajhradě 
KDY: středa 3. června v 15 hod. 
AKCE: StřeDění: Petra Dvořáková 
MODERÁTOR: Petra Pichlová 
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