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Přílohy 

Příloha č. 1.: Rozhovor s ilustrátorkou trilogie Lichožrouti Galinou Miklínovou vedený 

po e-mailu v říjnu 2020 (text) 

 

Lichožrouti žijí ve spoustě domácností, a prý i v té Vaší, víte, jak zvládli karanténu? 

Mohou lichožrouti vůbec trpět lidskými nemocemi? 

Lichožrouti na rozdíl od lidí karanténu zvládají lépe. Navíc pokud ji náhodou poruší, my se to 

nedozvíme, protože je nevidíme. Lidské nemoci, alespoň ty fyzické, nemají. Jsou z jiné matérie. 

Ovšem, co se týká duše, tam jsou na tom úplně stejně jako my. 

Je pravda, že jste původně navrhovala, aby se nazývali ponožkožrouti? 

To jsou takové autorské legrácky, pokud narážíte na text v knize. Já ale nejsem předobraz 

magistry Miklíkové, která to tam navrhuje. Word neustále opravoval moje jméno na Miklíková. 

Šíleně mě to otravovalo, Pavlovi to přišlo legrační, jak se pořád rozčiluji, stvořil tedy Jasmínu 

Miklíkovou, aby se to nepletlo a zároveň někdo takový opravdu existoval. A způsobil, že to 

zapletlo úplně. Ano, jedno z domácích strašidel, které jsem navrhovala do sbírky Příšerky 

a příšeři byl právě ponožkožrout, ale pouze jako druh. Samozřejmě se tam pak objevil už jako 

Lichožrout, což je skvělý a trefný Pavlův název. 

Obsahují knížky postavu podobnou Pavlu Šrutovi? 

Autor se často projektuje do textu a pak na to samozřejmě reaguje i ilustrátor. Baví mě vkládat 

do knih podoby svých blízkých i vzdálených přátel, občas i lidi které jen potkávám na ulici, 

ale nic o nich nevím. Pavlova podobizna se v našich společných knihách objevuje často, někdy 

ilustruje opravdového literáta, jindy je to jen fikce. V Lichožroutech je jí nejblíže Fekete. 

Jak začala Vaše spolupráce s ním? 

Seznámili jsme se na konkurzu v nakladatelství Albatros v roce 1999. Byl to veliký konkurz 

na Pavlovu knihu Pavouček Pája. Kniha měla mít přesah do animovaného seriálu a proto, když 

mě oslovili zaujalo mě to. Jméno autora samozřejmě také. 

Co z Vás tvořilo výborný autorský tým? 

Asi společný smysl pro humor. Také možná moje vášeň pro poezii. Schopnost spolu 

komunikovat, chuť se učit od druhého a naslouchat si... nevím, to všechno a možná ještě něco, 

o čem ani nevíme. Potkali jsme se v ten správný čas a vše do sebe zapadlo. 



Nakolik jste zasahovala Pavlu Šrutovi do textu a on Vám do ilustrací? 

Pavel byl sen všech ilustrátorů... do kreseb zasahoval minimálně. To já jsem jemu do textů 

zasahovala daleko více, než on mě do ilustrací. Byl rád za zpětnou vazbu, vždycky říkal, 

že mám cit pro text. K mému potěšení se mi, i když v mnohem menší míře, daří vést dialog nad 

textem i s jinými autory. 

Lichožrouti se poprvé objevili v knize Příšerky a příšeři. Čím si vysloužili své vlastní 

vyprávění? 

V Příšerkách, což je sbírka poezie o domácích strašidlech, je zloději ponožek věnovaná jedna 

z básní. Moc mě bavila a chtěla jsem si tu figuru vypůjčit na útlou obrazovou knížku. Původně 

to měl být bilderbuch, knížka o malinkém lichožroutovi, který se vydá na cestu. Jenže pak nás 

zajímalo, co je to za tvory, chtěli jsme se o nich dozvědět něco víc. Chodili jsme do vinárny 

a povídali jsme si o nich, co jsou zač, jak žijí, jak funguje jejich svět... A pak už toho materiálu 

bylo tolik, že vznikla první kniha a pak trilogie. 

Lichožrouty si oblíbili nejen děti, ale i dospělí a z velké části za tím stojí i vaše ilustrace. 

Jak se vzhled lichožroutů při jejich tvorbě měnil? 

V první básničce se podobají úplně nejvíc ponožkám. Jenže pak potřebovali lepší nožky 

a hlavně, když se lichožroutí rodina rozrostla, hledala jsem charaktery, plus také společné rysy 

s lidmi, se kterými žijí. 

Trilogie obsahuje i několik, pro dětskou knížku atypických prvků, jako je například 

čichání k dětské ponožtičce namočené do piva. Setkala jste se někdy s negativní reakcí 

rodičů vůči knize, právě kvůli těmto částem? 

U knihy snad ojediněle... ale ne osobně, spíš v nějaké internetové diskusi. Teď se mi přihodilo 

dvakrát, že mi nějaká maminka řekla, že nerozumí té knížce vůbec. Nebo že se to její holčičce 

celé nelíbilo. Stačilo se zeptat na čtenářské preference a bylo hned jasněji. Nebyl to jejich svět, 

svět ve kterém by se cítily dobře. Ale to je v pořádku, každý máme své oblíbené knihy a knížky, 

které nás neoslovily. 

Lichožrouti posbírali mnoho ocenění. Máte nějaké, kterého si vážíte nejvíce? 

Vždycky mě potěší každé ocenění. Často někdo napíše jen tak mail, nebo zprávu a to má pro 

mě stejnou cenu jako ocenění kritiků, či porot. Pokud bych ale musela vybrat, tak u knihy to 

byla nejkrásnější kniha roku a pak dvojitá Magnezia Litera. Ta za rok 2008 a pak ta kniha 

desetiletí. A z festivalů ceny z Chicagu a z Indie. 



Co pro vás bylo při tvorbě scénáře a vizuální podoby filmu nejtěžší? 

Spolupráce s producentem. 

Je něco, co jste ve filmu chtěla, a nakonec se tam nedostalo? 

Scénář se přepisoval tolikrát a zásahů a přesunů bylo tolik, že si to už nepamatuji. Jediné co 

vím, že jsem si u finálního střihu říkala, že se tam všechny, pro mne podstatné věci, vrátily. 

Takže asi není. 

Zvažujete pokračování? 

Ne. Tohle je uzavřená kapitola. 

Lichožrouti se knižně i filmově podívali do nejrůznějších koutů světa, víte do kolika 

a kam? 

Překlady jsou do sedmnácti jazyků, film byl promítán kromě Austrálie na všech kontinentech, 

v Evropě a Asii se dostal i do běžné distribuce, ale možná se i protinožci díky Netflixu těší 

z malých ponožkových zlodějíčků. 

Kromě knih a filmu existují lichožrouti například i jako plyšáci. Kromě těch sériově 

vyráběných je i plno ručně dělaných. Vy jste dokonce pořádala dílny, na kterých jste si je 

s dětmi vyráběla. Vznikl během nich nějaký opravdu podivný lichožrout? A máte taky 

nějakého vyrobeného doma? 

Doma jich mám spousty, jelikož dílny dělám pořád a občas mi je některé z dětí věnuje. Také 

moje děti, i když jich už pár vyrobily, se občas na dílnách nechají strhnout a nějakého licháčka 

přivedou na svět. Právě se chystám na velikou výstavu ve Ville Pellé a tam jich bude spousta, 

takže v tuto chvíli jich mám doma asi stovku. 

Lidem mizí ponožky po celém světě. Spisovatel David Walliams to dokonce ve své knize 

Dědečkův velký útěk označil za největší záhadu vesmíru. Přesto si nevybavuji další knihu, 

která by toto téma šíře zpracovávala. Potkala jste se s nějakou? 

Ano, docela jsem se tím zabývala. Mám ve své sbírce španělskou knížku, která pojednává 

o opuštěných ponožkách... Také existuje řada malých knížek o lichých ponožkách, které patřily 

lidem různých povolání a přes pračku se dostávají do jiného světa. Doma máme díl 

o fotbalistické ponožce. Terry Prachett se v Zeměploše v jednom z výčtu prapodivných tvorů 

zmíní jednou o ponožkožroutovi. Ale na to jsem přišla poměrně nedávno, když jsem si 

doplňovala vzdělání, co se literatury týče. Četla jsem Prachetta velmi pozdě, škoda. 



Slyšela jsem že dětské knihy i sbíráte. Je nějaká kniha pro děti z poslední doby, která Vás 

zaujala? 

V poslední době mě potěšili Safíroví ledňáčci Bogdana Trojaka. 

Jak hledíte na vývoj současné dětské literatury u nás i ve světě? 

Sleduji to velmi pozorně. Pořád si myslím, že dobrých autorů dětské literatury je u nás 

nemnoho. Pořád tady ještě převládá bohužel názor, že je to méněcenná literatura a že je to práce, 

ke které se uchýlíme, až když nám nejdou jiné důležitější věci. 

Čtete svým dětem knihy, které jste ilustrovala? 

Ano a ráda. Čím dál víc. S dcerou jsem se tolik o své práci nebavila, když byla malá, ale syna 

to velmi zajímá, bavíme se o práci na ilustracích často. 

V minulosti jste ilustrovala i knihy od zahraničních autorů, v poslední době se 

ale věnujete domácí tvorbě. Preferujete práci na českých knihách, nebo je zatím i jiný 

důvod, například, že se v dnešní době častěji přebírají ilustrace ze zahraničí? 

Mám to štěstí, že mohu ilustrovat ty nejlepší české autory. Takže ano, vlastně preferuji práci 

na domácí frontě. Zároveň mě s většinou z nich pojí přátelství a to je při práci na textu o mnoho 

radostnější. Dělat radost někomu, kdo je váš přítel. A oni se vždycky tváří, že je to těší. 

Co máte na ilustrování dětských knížek nejradši? 

Ten úplný začátek. Je to jako jít na rande s někým novým o kom ale víte, že Vás to s ním bude 

bavit. 

Na čem momentálně pracujete? Četla jsem, že máte rozepsané i své autorské knihy. 

Jednu jsem skoro dokončila a zase šoupla do šuplíku. Téma bylo v tuto dobu příliš osobní, takže 

jsem se nakonec rozhodla, že se ještě rozmyslím. Jinak mám moc krásné nové texty od Evy 

Papouškové a Petra Stančíka, na jaro se těším na spolupráci s Argem na knize Marky Míkové, 

Samé laskominy. 

  



Příloha č. 2.: Obálka knihy Lichožrouti (foto, zdroj: Nakladatelství Paseka) 

 

Příloha č. 3: Obálka knihy Lichožrouti se vracejí (foto, zdroj: Nakladatelství Paseka) 

 

  



Příloha č. 4: Obálka knihy Lichožrouti navždy (foto, zdroj: Nakladatelství Paseka) 

 

Příloha č. 5: Pavel Šrut diskutuje s dětmi v Leónu (foto, zdroj: Jana Čeňková) 

 


