
 

 

 

 

 
www.galateia.cz 

 
Kontaktní osoba: Pavlína Procházková • tel.: 777 835 100  

e-mail: pavlina@galateia.cz, info@galateia.cz  

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Galateia 
Volání moře 

 

 
 

Knižní sága GALATEIA díl I. Volání moře Marty Cottora a Lucie Drlíkové. 
 

Fantasy příběh o mořských bytostech, plný emocí, vášně a legend z ostrova Martinik v 
Karibském moři nadchne nejednoho čtenáře. Hlavní hrdinkou je nádherná dívka, která v sobě 
skrývá tajemství mořských bohů. Kniha bude plně ilustrována podvodními fotografiemi Lucie 
Drlíkové www.waterlanddreams.com 
Scény pro fotografie hlavních postav jsou zpracovány na míru dle knižní předlohy a fantasy 
postavy ztvárňují známé tváře - Klára Issová, Václav Noid Bárta, Anna Julie Slováčková a další 
osobnosti. K projektu patří filmový trailer kompletně natáčený pod vodou.  
 
Román Galateia - Volání moře je připraven a my momentálně zvažujeme cesty a možnosti 
vydání. Doufáme, že ještě v tomto roce naleznete knihu ve svém knihkupectví.  

 

 
 

Anotace knihy: 
Čas mořských bohů a mořských panen v magickém prostředí pod hladinou odplynul jen v 
lidské mysli. Z průzračných karibských vod omývajících břeh ostrova Martinik tato stvoření 
nikdy zcela nevymizela. Když pak jeden z "mořských" zachrání v divoké bouři topící se lidskou 
dívku, reakce na zakázaný čin na sebe nenechá dlouho čekat. Lidmi zapomenutí vládci hlubin 
se vrací a v jejich stínu i to, co mělo zůstat skryto. Probudí zvláštní dívka dávno zašlou slávu 
mořských legend, nebo se historie zopakuje a její snaha odhalit pravdu zanikne v hustém 
dýmu sopečné erupce? 

 
 

 
Autor knihy: Marta Cottora 
Podvodní fotograf: Lucie Drlíková 
Podvodní kameraman: Vojtěch Nedvěd 
Šaty byly zapůjčeny: Tereza Sabáčková www.terezasabackova.cz  
Šperky byly zapůjčeny: Markéta Dlouhá Marová ANTIPEARLE www.antipearle.com  
Šperky byly zapůjčeny: Kamila Mezerová https://www.kamilamezerova.cz/  
Vlasový styling: Jana Kostolányová  
Make-up: Karla Skalová www.karlaskalova.cz  
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Představitelé knižních postav: 
GALATEIA: Šárka Karnetová 
Mořská bohyně Dóris: Klára Issová 
Mořský bojovník Moa: Václav Noid Bárta 
Mořská dívka Vena: Anna Julie Slováčková 
Mořský čaroděj Fidéle: Tomáš Dumbrovský 
Mořské Orákulum: Bára Zavadilová 
Hlas Orákula: Pavla Drtinová 
Mořský muž Noel: Vojtěch Nedvěd 
 
 
 
Za technickou podporu děkujeme Twin Star Film http://twinstarfilm.com/web/  a za 
zajištění cateringu firmě zdravestravovani.cz http://www.zdravestravovani.cz/  
 
 
A velké díky patří zároveň i celému týmu lidí, který se podílel při asistenci a organizování 
tohoto pohádkového projektu (Andrea Dobnerová, Robert Kostolány, Radim Kotěšovec, 
Linda Frolíková, Jindra Soukal, Jana Danquah, Andrea Kiss, David Vycpálek) 
 
 
Fotografie a záznamy ze zákulisí podvodního focení, příprav a natáčení naleznete na 
stránkách www.galateia.cz, FB profilu @GALATEIAcz a instagramovém profilu galateiacz 
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