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Malý kouzelník - pro děti od velkého kouzelníka Pavla Kožíška 
Které dítě by nechtělo umět kouzlit? Díky kouzelníkovi Pavlu Kožíškovi a 
ilustrátorovi Liboru Drobnému jsou kouzla přístupná dětem více než kdy 
předtím. Zatímco menším dětem mohou rodiče kouzlo s pomocí obrázků 
předvést, ty starší možná překvapí samostatným nastudováním triků 
rodiče a kamarády. 
 
Součástí knihy je i volná vstupenka do Divadla kouzel, kde se čarovat učí i na 
jevišti.  Pro větší děti a dospělé je určená velkolepá podívaná Magická esa, 
kde čtyřmetrová skluzavka času promění postavu dospělého člověka 
v malé dítě a kde kouzelník prostoupí obřím ventilátorem.  
 

 
Křest knihy se koná 11. 10. od 17.00 v Paláci knih Luxor, Václavské náměstí 41, Praha 1. Přítomen 
bude Pavel Kožíšek a hosté. 
 
„Chcete se naučit kouzlit a skvěle pobavit kamarády? Kouzelník a ředitel Divadla kouzel Pavel Kožíšek 
pro vás připravil malý výlet do jinak přísně střeženého zákulisí světa kouzel a magie. Tak si pojďte hrát 
a staňte se během chvilky opravdovými kouzelníky! Kouzelnická knížka je určena pro úplně nejmenší 
kouzelníky. Všechna kouzla jsou vybrána tak, aby je děti s pomocí rodičů nebo staršího kamaráda samy 
zvládly. Ke kouzlení nejsou třeba žádné speciální kouzelnické rekvizity, vše, s čím budete čarovat, 
najdete doma nebo si snadno obstaráte. 
Přejeme hodně okouzlených diváků!“ 
 
Ukázka:  
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Stručná anotace: 
Kouzelnická knížka je určena pro ty úplně nejmenší kouzelníky. Slavný kouzelník Pavel Kožíšek si pro 
ně připravil malý výlet do jinak přísně střeženého zákulisí světa kouzel a magie. Všechna kouzla jsou 
vybrána tak, aby je děti s pomocí rodičů nebo staršího kamaráda samy zvládly. Ke kouzlení nejsou 
zapotřebí žádné speciální kouzelnické rekvizity, vše, s čím se bude čarovat, najde každý doma nebo si 
snadno obstará. 
Knížku doprovázejí ilustrace Libora Drobného, z nichž malí adepti čar a kouzel snadno pochopí, jak na 
to, a během chvilky se stanou opravdovými kouzelníky.  
 
O autorech: 
Pavel Kožíšek je populární český kouzelník, mistr republiky i světa v kouzelnickém umění, pořadatel 
celé řady iluzionistických akcí pro děti i dospělé a účastník stovek televizních show doma i v zahraničí. 
Je také ředitelem Divadla kouzel, které kromě představení pořádá také kouzelnické tábory pro děti.  
http://divadlokouzel.cz/divadlo/ 
 
Libor Drobný vystudoval Filmovou školu ve Zlíně, obor Výtvarné zpracování animovaného filmu  
a Univerzitu Tomáše Bati, fakultu Multimediálních komunikací, obor Klasická animace.  
Věnuje se ilustracím, animaci, kreativní grafice, prostorové tvorbě, digitální fotografii. 
http://libordrobny.cz/ 
 

 Více o knize včetně stažení obálky v tiskové kvalitě zde. 

Ukázky z knihy zde 

                                                                                                                  
Pro editory: 

- Nakladatelství Portál vydává na odborné i populární úrovni knihy z oblasti pedagogiky, 
psychologie a sociální práce a dalších oborů, dětskou a psychologickou beletrii, knihy her, 
tréninků, rozhovorů, osobních svědectví a v neposlední řadě tituly s tematikou spirituality.  

 

 
 

Kontakt pro novináře: 
 

Bc. Kateřina Kokešová 
 nakladatelství Portál 

e-mail: kokesova@portal.cz 
tel.: 283 028 503, 724 635 671 

adresa: Klapkova 2, 182 00 Praha 8 
www.portal.cz 
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