Medailonek podnikavého člověka:
Adéla Rúčková Moravcová

Adéla Rúčková Moravcová, ilustrátorka

Odkaz na web: http://www.ilustratorka.cz/

Jak to se mnou celé bylo?
V dětství můj zájem o kreslení podporoval akademický malíř Vlastimil Toman s tim, že mám výtvarný
talent a měla bych jej rozvíjet. Jenže ve mně převládla láska k přírodě. Vystudovala jsem ekologii na
Karlově Univerzitě v Praze. V Bruselu jsem zkoumala mikroskopické řasy z Antarktidy, psala odborné
články a přednášela na konferencích.
Cesta od mikroskopu k obrázkům byla spletitá. Několik let jsem se rozhodovala, zda vykročit na volnou
ilustrátorskou nohu. Až jednou jsem se zatajeným dechem zrušila stáž v Londýně a začala postupně
kreslit „na plný úvazek“.
Dělám to, co mám ráda. Časem jsem začala tvořit přírodovědné naučné knížky pro děti, ve kterých se
snoubí vše, co mě v životě těší – přírodní vědy, dobrodružství, kreslení a psaní.
Tvorba Adély: Autorské ilustrované knihy (Výletovník (Slovart 2016)); Ilustrované knihy: Člověk a
příroda (Albi 2018), Můj první atlas Evropy (Slovart 2014), Můj první atlas ČR (Slovart 2011), Knížka pro
děti do auta (Audi 2011) a další; Ilustrovala jsem také pro společnosti pracující s maminkami a dětmi,
řemeslníky a další zajímavé osobnosti.
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Doporučení spokojených zákazníků:
Paní ilustrátorku Adélu Rúčkovou Moravcovou mohu pouze doporučit. Přístup Adély byl po celou dobu
100% profesionální, měla pochopení a trpělivost, a to i když zadání z naší strany nebylo vždy úplně
jednoznačné a bezpochyby jsme nebyli jednoduchým klientem. Ale hlavně Adéla projevovala
neuvěřitelnou kreativitu a výsledkem jsou ilustrace, ze kterých máme všichni moc velkou radost. Určitě
se na Adélu i v budoucnu moc rádi opět obrátíme.

Adéla vytvořila pro naši firmu mimo jiné úžasné nové logo, které nás zcela vystihuje a odlišuje od
ostatních. Její obrázky vyvolávají úsměv na tváři a dobrou náladu, což je přesně to, co u našich dětských
klientů potřebujeme. Děkujeme a doporučujeme.

Výborná spolupráce! Adéla je velmi talentovaná ilustrátorka se skvělým přístupem ke klientovi. S
výsledkem jsem spokojený na 100 %. Těším se na další spolupráci.

Medailonek je navázaný na pracovní list: Náš podnik 1.2. (2. stupeň); Náš podnik 1.2. (1. stupeň).
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