
Vendelínovy tipy na knihy

„Milé děti a milí rodiče,

zajisté mě znáte z Krajské knihovny v Pardubicích, jmenuji se Vendelín a rozhodl 
jsem se pomoci Vám vyznat se v kvalitě knih vydaných v roce 2019 a 2020.” 

„Současná situace spoustě aktivitám nepřeje, ale čtení mezi ně rozhodně nepatří. Pojďte 
se mnou nahlédnout do světa knížek, které Vás nejen poučí, ale i pobaví.” 

„Mezi knížkami si vyberou jak ti nejmenší čtenáři, kteří si ještě nechají předčítat, tak ti 
pokročilejší, kteří mají náročnější požadavky.” 

„Většina uvedených titulů je k zapůjčení v naší knihovně. Nicméně 
mohou posloužit tápajícím rodičům jako skvělé tipy na dárky.”

„Šestá a poslední prezentace, kde vám přibližuji 
nejkvalitnější trendy z knižního světa za uplynulé 
dva roky.” 



„Děkujeme za vaši přízeň.”

jsou použity z webu: 
https://www.nejlepsiknihydetem.cz/”

„Obrazový materiál a texty 



Jan Nejedlý

Hororová čítanka

Krvavé koleno, černá ruka, oživlé mrtvoly, pánové s 
bonbony a zešílevší rodiče. Ale také pískoviště, v němž se 
utopí všechny děti, vraždící kolotoč nebo autobus, který 
veze zdravé lidi do blázince. V další sbírce současné lidové 
slovesnosti se Jan Nejedlý zaměřuje na novodobé 
povídačky a báchorky, které si děti (a jejich rodiče) 
vymýšlejí pro sourozence a kamarády. Někdy jde o veselé 
příběhy, jindy o čisté horory s tragickými konci, ale 
většinou vždy s humornými prvky. Krátké anekdoty 
postupně vystřídají delší útvary, někdy vygradované do 
situací groteskních i hrozivých zároveň, jindy založené na 
banálních drobnostech, které ale mohou mít děsivý 
význam – zejména zvuky tajemných kroků, hlasů či třeba 
kapek, všelijaký šelest a šramot. Strašidelnou legraci pro 
děti všech věkových kategorií dobře doplňují rozjívené 
ilustrace Jaromíra Plachého, které v některých případech 
pře cházej í  do krátkých kreslených vt ipů neb o 
komiksových stripů.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
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Do zlatého fondu generacemi prověřené jazykové 
zkušenosti sáhlo tvůrčí duo Ester Stará / Milan Starý. 
Vyhmátli na pět desítek přísloví, ke kterým připojili 
překlad v pěti jazycích (anglický, německý, španělský, 
francouzský, ruský) a překlad „obrazový“: význam 
nevysvětlují opisem, jako výkladový nástroj se osvědčují 
promyšlené, úsporně nakreslené a nadto zábavné 
komiksové stripy. Milan Starý nekompromisně zavrhl 
rádoby vtipnou, ale nic neříkající doslovnost, díky níž jsou 
přísloví tak přitažlivá. Jeho ilustrace skutečně vystihují 
smysl ustálených mravních naučení. Humorný efekt se 
často dostaví spontánně, je-li třeba přísloví „když kocour 
není doma, mají myši pré“ ilustrován minipříběhem z 
k u r n í k u .  Po d o b n ě  p o b a v í  s c é n ka  s  m e d vě d e m 
nakupujícím u zajíce, když si chlupáč pořídí ve velikánské 
krabici zabalenou dětskou koloběžku. Ano, „nekupuj 
zajíce v pytli“. Tohle se bude hodit, až na předposlední 
stránce narazíte na kontrolní kvíz Poznáš přísloví? Zadání k 
otázce čísle 6 totiž zní: „Vyhýbej se nákupu divokého 
býložravce ve vaku z technické juty.“

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
az-se-ucho-utrhne-50-ilustrovanych-prislovi
-pn-530-706/
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Marek Toman se z Divokého Západu, kde se odehrávala jeho 
úspěšná Cukrárna u Šilhavého Jima (2018), přenesl na 
rozbouřené moře v Karibiku 18. století a tam se opět (s 
potřebnou dávkou humoru) dvoří vznešené paní Literatuře, 
titulní madam L. Kapitán pirátské lodi zajal mladičkého 
soudcova syna Florentina Flowerse, který odmítl nastoupit 
kariéru úředníka, a udělil mu nezvyklý úkol: vedle lodního 
deníku má pro kapitána psát, či spíše přepisovat slavná 
literární díla, biblí počínaje a dobrodružstvím Robinsona 
Crusoa ještě zdaleka nekonče. Nezkušený plavčík Florentin 
tak musí jen svým důvtipem bojovat o zachování života a 
prostřednictvím literárního kánonu přitom poznává svět i sám 
sebe. Bodrým společníkem je mu bývalý londýnský nakladatel, 
pirát James Kniha, a další z pirátské bandy, kteří v 
dobrodružství na moři hledají vlastně svobodu. Kniha zaujme i 
nezvyklou grafickou úpravou, hlavní dějovou linku doplňují 
vysvětlivky v úvodu každé kapitoly a bohaté poznámky pod 
čarou s citacemi ze světové klasiky. Stylizované pitoreskní 
ilustrace si pohrávají s dobovými reáliemi.

cz/neskutecna-dobrodruzstvi-florentina-
flowerse-poctiveho-pirata-ve-sluzbach-
madam-l-pn-530-717/

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.
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Dagmar Honsová a Martina Součková

Předpovídej počasí

Předpověď počasí nás zajímá každé ráno bez rozdílu věku, 
předurčuje nejen naše oblečení na celý den s otázkou, zda 
si vezmeme pláštěnku nebo deštník, ale je významná pro 
zemědělce (pozor na „ledové muže“ v květnu), práce ve 
venkovních prostorech nebo kulturní a tělesné zábavy. 
Povětrnostní události bývají bohužel na naší planetě i 
příčinou lidských a ekonomických tragédií. Autorky 
pojímají předpovědi zeširoka od dob antiky, jejích prvních 
představitelů (i zde nalezneme Aristotela ze Stageiry) až k 
současné éře meteorologických družic. Předkládají pojmy 
související s počasím a struktury předpovědí, všímají si i 
dávných pranostik a převratných dat v této oblasti, i co se 
týče televizního přenosu. Nutno ocenit barevnost 
instruktážních kreseb Marie Štumpfové s převládající 
zelenkavou, růžovou a žlutou a dva dětské průvodce, kteří 
si navzájem sdělují své poznatky a přibližují počasí tak, jak 
jej vnímáme i vzhledem k našemu biorytmu. Na závěr 
autorky nabízejí návody: můžeme si vyrobit třeba 
psychrometr pro měření vlhkosti vzduchu nebo zcela 
obyčejný sněhometr.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
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Petra Soukupová

Klub divných dětí

Franta musí chodit o berlích, Katku trápí obezita, Mila je 
trochu autistická a Petr je na svůj věk menšího vzrůstu a v 
noci ho sužují strachy a nespavost. Různě staré děti s 
různými hendikepy žijí stranou svých vrstevníků a snadné 
to nemají ani doma, takže bývají nejradši o samotě. Shodou 
náhod se ale začnou potkávat na zapadlém místě 
městského parku a nacházet k sobě cestu. Nejednoduché 
přátelství závisející i na tom, jak budou děti ochotné a 
schopné překonávat samy sebe a své úzkosti  a 
pohodlnosti, prověří především dobrodružný útěk z 
domova,  kter ý  nesouro dou čtveřici  zave de do 
opuštěného tábora v lesích. Petra Soukupová jejich 
příběhy popisuje svým typickým lakonickým stylem, 
přičemž děj sleduje střídavě očima každého z nich. 
Vypráví nesentimentálně, ale s pochopením pro své 
outsidery, kteří navíc nejsou vyloženě kladnými hrdiny; na 
to jsou jejich povahy příliš komplikované. I když kniha 
nemá jednoznačný happy end, slibuje všem svým hrdinům 
alespoň naději na (společné) lepší časy. Ilustrace Nikoly 
Logosové zachycují momentky a artefakty děje a vesměs 
se vyhýbají zobrazení hlavních hrdinů.

klub-divnych-deti-pn-530-724/
Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
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Michal Černý

Život onlife. Lekce z informační vědy

Současný život si zejména mladá generace již vůbec 
nedokáže představit bez internetu a sociálních sítí. Filozof 
Michal Černý mladým čtenářům představuje historii 
internetu včetně vzniku a vývoje vyhledávacích programů 
a sociálních médií, přičemž vedle výhod upozorňuje také 
na úskalí a hrozby, s nimiž se nezkušený brouzdal může 
potkat. Vysvětluje zneužívání algoritmu zvyšujícího počty 
zobrazování (SEO – Search Engine Optimisation) a další 
triky sloužící reklamnímu průmyslu. Srozumitelně a s 
názornými příklady a metaforami vysvětluje pojmy jako 
dezinformace, hoax či deepfake. Objasňuje principy, 
metody a paradoxy informační války a takzvané 
postfaktické doby. Za podstatný rys současnosti přitom 
považuje nutnost neustálého učení se – tedy nejen ve 
školním, ale i v dospělém věku. Dospívajícím dětem může 
odborná, ale přístupně pojatá publikace pomoci 
zorientovat se ve světě, kde se již dávno pohybují, užitečná 
bude i jejich rodičům a pedagogům – nejen proto, aby 
svým dětem rozuměli, ale i proto, aby lépe pochopili 
aktuální přínos a nebezpečí digitálních technologií.

zivot-onlife-lekce-z-informacni-vedy-pn-
Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
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„Na viděnou u dalšího projektu 
se mnou - Vendelínem -
maskotem dětského oddělení 
Krajské knihovny v Pardubicích.”
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