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V rámci koncertu představí svůj román jeho autor Václav Junek

U NICH NA SÁZAVĚ – Jedenáctý román Jana Morávka

Děj románu spisovatele václava Junka byl napsán jako po-
cta objeviteli Posázaví Janu Morávkovi, a  proto nese i  název 
„U NIcH NA SÁZAvĚ“. Je životním příběhem pošťáka Františka 
Benedikta a vrací nás do Morávkových příběhů a jejich postav 
plynoucích společně s řekou Sázavou.
tři díly románového příběhu „Hledání domova“, „Krásná epo-
cha“ a  „Nové krásné zítřky?“ postupně evokují na 460  strán-
kách panenské doby Posázaví (včetně jeho dávných lesáků, 
vorařů a  kameníků), bájný čas trampů, chatařů a  skautů od 
20.  a 30. let minulého století až k drsným letům poslední války.

tříepochový román – kronika „U NIcH NA SÁZAvĚ“ – také příjemně překvapí původ-
ním souborem dobových fotografií, které velmi dobře slouží jako atypické, ale skvělé 
ilustrace k této knize. ve spojení s líčením posázavských dějů, reálií a konsekvencí jis-
tě najde maximální množství svých spokojených čtenářů nejen pro vlastní nesporné 
kvality a svébytnou možnost zase jednou se vrátit na Sázavu, ale třeba už proto, aby 
si ji přidali k celému předchozímu souboru děl Jana Morávka ve svých knihovnách. 

Václav Šmerák, editor románu

Jedenáctý román Jana Morávka zakoupíte s festivalovou slevou na akcích festivalu 
Mezi řekami 2015 nebo přes e-shop knihkupectví Daniela v Benešově – www.knih-
kupectvi-daniela.cz. Informace získáte také na www.mezirekami.cz nebo prostřed-
nictvím e-mailu info@mezirekami.cz.
Vydalo Společenství Mezi řekami z. s. jako svoji osmou publikaci o regionu mezi Vl-
tavou a Sázavou.

VĚNUJTE DÁREK – KONCERT A KNÍŽKU

PRVNÍ čÁsT KONCERTU liTURgiCKé PÍsNĚ, DRUhÁ 
čÁsT liDOVé A  zliDOVĚlé PÍsNĚ. VE sTřEDNÍ čÁsTi 
PROgRAmU bUDE PřEDsTAVENA KNÍŽKA U  NiCh NA 
sÁzAVĚ VÁClAVA JUNKA s AUTORsKým čTENÍm.
Vstupné 190 Kč d koncert + knížka, doporučená cena knížky u knihkupců 285 Kč. 
Zakoupením vstupenky získáte současně vstup na koncert + knížku U nich na Sáza-
vě Václava Junka. Předprodej v Netvořicích od 17. 4. 2015 – Květinářství na náměstí. 
Knížku každý obdrží u vstupu do kostela po předložení nebo zakoupení vstupenky. Vox Nymburgensis – první část koncertu Vox Nymburgensis – druhá část koncertu

Ilustrační foto, ČTK


