
Před rokem spatřila světlo světa kniha Dary Pošumaví, a jelikož byla úspěšná, 

rozhodla jsem se ve psaní pokračovat. Nyní mám opět možnost vydat 

knihu prostřednictvím nakladatelství Pointa, které je součástí jednoho z 

největších nakladatelských domů u nás – Albatros Media, a.s. 

  
Nakladatelství Pointa pomocí crowdfundingové kampaně pomáhá autorům 

vybrat dostatek peněz na náklady spojené s výrobou knihy (práce grafika, 

sazeče, ilustrátora, korektora, redaktora a tisk samotné knihy), a to 

prostřednictvím předprodeje, který poběží od 22.09. do 21.10.2021. Když se v 

daném termínu vybere 100 % cílové částky, kniha se dostane na pulty všech 

knihkupectví. A to se může stát i vaším přičiněním! 

Chtěla bych vás touto cestou moc poprosit o podporu. Na tomto 

odkazu https://bit.ly/KupSumavu je možné knihu v předprodeji zakoupit za 

zvýhodněnou cenu, zaplatit si v ní reklamu nebo jen přispět na její vydání. 

Jakákoli částka pomůže! Není třeba se nikde registrovat, celý proces je velice 

jednoduchý. 

Pokud by se cílová částka, která je potřebná na výrobu knihy, nevybrala, kniha 

sice nevyjde, ale vy o své peníze nepřijdete. Budou vám zaslány zpět na účet! V 

případě vybrání cílové částky vám bude kniha (ihned, jak se vyrobí) doručena 

poštou až domů. Do vánoc se to sice nestihne, ale věřte, že po novém roce 

budete mezi prvními čtenáři, kteří ji budou držet v ruce. 
  

Na výše zmíněném odkazu naleznete ukázku z knihy, něco o autorce i recenze 

od osob, které rukopis přečetly. V knize jsou zmíněny i události, ke kterým 

kdysi došlo na území vaší obce.   

               
Pokud by vás tato kniha zaujala a rozhodli byste se ji podpořit, budu moc ráda. 

U částky nad 1 999 Kč mám možnost zveřejnit jména osob, firem a obcí, kteří 

knihu finančně podpořili. A to hned na přední straně! Nakladatelství Pointa by v 

tomto případě vystavilo fakturu, kterou bych vám zaslala k proplacení. 
  

Cením si každé pomoci, která dá knize šanci dostat se blíže ke čtenářům. 
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