
Vážený pan                                               Ve Frýdku-Místku dne 6. 11. 2020 

Mgr. Viktor Šiška 

jednatel MO Zlín 

     --------------------------------------------------------------------- 
      
      Vážený pane jednateli,  

vyšel mi nový, osmý soubor rybářských 

povídek, nazvaný Domek z papíru.   

      Kniha zavádí do světa malých i 

velkých ryb a s tím souvisejících životních 

příběhů. Do světa pohody a odpočinku, 

nejkrásnější melodie – odvíjejícího se 

silonu z cívky, ale i trampot lidí s udicemi, 

jejich starostí a problémů. Do světa, do 

kterého stačí jednou nahlédnout, a zůstane 

nám navždy v srdci. 

      Už několik desítek let naslouchám 

rybářům, sedím vedle nich u vody a hltám 

jejich příběhy, které při lovení zažívají. 

Jsem jimi tak zaujatý, že nezřídka na mě 

někdo volá: „Nespi, máš tam pověšeného 

kapra!“ Z jejich krásných námětů, které 

pokládám za drahokamy a bez nichž bych 

nenapsal ani jednu povídku, vdechují mým 

textům život, vznikla i má poslední knížka 

nazvaná Domek z papíru.  

       Snad Vám mé texty připomenou 

krásné, nezapomenutelné chvíle u vody.  

      Chtěl bych se Vás v této souvislosti 

zeptat, zda by Vaše organizace nekoupila 

pár kusů mé osmé knížky (viz titulní 

strana) a nepoužila je jako dárky 

k nejrůznějším příležitostem: pro rybáře 

jubilanty, jako odměnu za dobrou práci 

v organizaci, na rybářských závodech, 

soutěžích, setkáních, zábavách, plesech – 

do tomboly apod. Knížky mohou být i 

s věnováním a podpisem autora 

konkrétnímu rybáři. 

Jeden exemplář stojí 80 Kč + poštovné. 

Mohu je poslat na dobírku. 

 

      Mé předchozí tituly: 
      Trhněte si ploutví! (2004)                        
      Na rybách je lépe než na světě (2006)  
      Čtení na háčku (2007) 
      Neučte kapra plavat! (2009)  
      Když ticho mluví (2011) 
      Zakázané léto (2014) 
      a Některé vlaky se nevracejí (2017) 
 

 

 

 

 
 

Zůstává s pozdravem a těší se na odpověď 

 

Antonín Szkandera 

Vít. Nezvala 736 

738 01 Frýdek-Místek 

 mobil: 605 772 136 

pevná linka: 558 431 468 

           e-mail: szkandera.antonin@quick.cz 

 

Další informace o autorovi na internetu: 

Na webu Haló, Ostrava!  

Na něm najdete o mně informace ve složce 

příspěvky - stránka 10, a složce osobnosti: 

Szkandera, A., spisovatel, publicista.  

Pod heslem Antonín Szkandera – knihy 
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