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Michael Stavarič a jeho Děvčátko s kosou na veletrhu Svět knihy 

Praha 

 
Michael Stavarič je českému publiku dobře známý. Rakouský spisovatel 

českého původu se tu uvedl románem Mrtvorozená Eliška Frankensteinová 

(2010) a čtenáři ho mohli vidět a slyšet na mnoha autorských čteních. Nyní mu 

vychází v nakladatelství Portál nová knížka, několikrát oceněné Děvčátko 

s kosou. Příběh určený dětem představí Michael Stavarič osobně 16. května na 

veletrhu Svět knihy Praha.   

 

 

 

„Jednoho rána si pan Smrtka připadal velice unavený. Tu si vzpomněl, co mu kdysi dávno 

vyprávěl jeho starý otec: Přijde den, kdy se odebereš na odpočinek. Všichni otcové dříve nebo 

později svěří řemeslo synovi a vydají se vlastní cestou. Jenomže pan Smrtka žádného syna 

neměl. Narodila se mu Smrtička a on jí – řádně rozpustile – začal říkat děvčátko s kosou.“   
 

Tak začíná poetický příběh malé Smrtičky, kterou táta vybavil svou velikou kosou a poslal na 

zkušenou do světa. Jak malá holčička putuje, potkává různé lidi a zažívá zajímavá dobrodružství. 

Nakonec se i těžká kosa docela hodí, protože z ní může udělat dětem třeba houpačku a na světě je zase 

o něco veseleji.  

 

Kam děvčátko na své cestě dojde a jak ve všech zkouškách obstojí? To dětem (i dospělým čtenářům) 

poutavě, poeticky, s důvtipem i vtipem vypráví Michael Stavarič. Notně mu při tom pomáhá 

ilustrátorka  Dorothee Schwabová, díky jejímž kolážím se z knihy stává malé umělecké dílo. 

Děvčátko s kosou nestojí zdaleka jen na příběhu. Obrazová část knihy ve spojení 

s mnohovýznamovým textem jsou odrazovým můstkem k rozvoji fantazie a kreativity  

a podporují estetické vnímání. Děvčátko s kosou není příběhem na jedno přečtení. Malí i velcí 

čtenáři se k takové knize budou vracet a každé další čtení jim umožní nacházet nové a nové 

detaily a významy. A jestli Smrtička dospívá stránku po stránce, děti se s ní s přibývajícím 

věkem budou při svých návratech ke knížce stále více identifikovat.  
 

Kvalitu knihy dokumentují i získaná ocenění: Cena města Vídně za literaturu pro děti a mládež 

(2010) a nominace na Čestnou listinu IBBY (2012). A sám autor Michael Stavarič je 

nositelem prestižní Ceny Adelberta von Chamisso a Rakouské státní ceny za dětskou 

literaturu.  
 

Michael Stavarič přijede Děvčátko s kosou osobně představit na veletrh Svět knihy Praha 

2015. V sobotu 16. května od 16 hod. bude besedovat s českými čtenáři v Komorním sále 

Průmyslového paláce na holešovickém Výstavišti.  
 

Anotace knihy Děvčátko s kosou: 

„Tati, co je vlastně smrt? Je to tvoje kosa?“ zeptá se jednoho dne pana Smrtky jeho malá 

dcerka. A on se rozhodne poslat ji do světa, aby se tam naučila všechno podstatné o životě. 

Ale jak má jít malé děvčátko ve velkém světě vlastní cestou, aniž by přitom ztratilo samo 

sebe? A co si má počít s tátovou velikánskou kosou? Naštěstí se brzy ukáže, že stačí mít oči 

dokořán a pořádně se dívat kolem. A tak černou kutnu nahradí po pádu do kbelíku se žlutou 
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barvou veselé šaty, které jsou den ode dne kratší, jak je děvčátko s kosou den za dnem větší  

a dospělejší. A z otcovy kosy se může stát třeba i houpačka. Okouzlující příběh pro malé i 

velké podtrhují půvabné koláže Dorothee Schwabové.   

Kniha získala Cenu města Vídně za literaturu pro děti a mládež (2010) a byla nominovaná na 

Čestnou listinu IBBY (2012).  
Více o knize Děvčátko s kosou včetně ukázek a stažení obálky v tiskové kvalitě. 

 

O autorovi: 

Michael Stavarič je rakouský spisovatel a překladatel českého původu. V Rakousku žije od 

roku 1979. Je považován za jeden z nejvýznamnějších a nejnadějnějších hlasů současné 

německy psané literatury. Za dosavadní dílo mu byla v roce 2012 udělena Cena Adalberta von 

Chamissa, již udílí Nadace Roberta Bosche autorům, jejichž mateřským jazykem není 

němčina a jejichž kulturní pozadí není německé, a kteří přesto výrazně přispívají literatuře 

psané německy.  

Sám o sobě v knížce Děvčátko s kosou napsal: „Michael Stavarič držel kosu naposledy v ruce 

někdy kolem roku 1976, načež mu rodiče výslovně zakázali, aby si s ní ještě někdy hrál. A co 

dalšího mu doma kladli na srdce? Že nemá sahat zmijím na ocásek, házet po labutích drobky 

chleba, čmárat do písku sprostá slova, zbytečně zlobit holčičky (a vyplazovat na ně jazyk), 

ochutnávat houby jako první, žvýkat žvýkačky, když spí… a podobně. Při houpání chtěl 

vždycky vyletět až úplně nahoru!“ 

 

Video s Michaelem Stavaričem. 
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