Vendelínovy tipy na knihy
„Je mnoho příležitostí, kdy obdarovat nebo si
přát kvalitní poutavou knihu...”

„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.”

„Do pětice všeho dobrého...”
„Obrazový materiál a texty
jsou použity z webu:
https://www.nejlepsiknihydetem.cz/”
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Umělecký hold monumentálnímu Národnímu muzeu
vzdává svými nápaditými velkoformátovými kolážemi
ilustrátor Filip Pošivač. Nebál se suverénně zkombinovat
řadu výtvarných technik (mj. akvarel, kresbu tužkou,
rozmývací pastelky, lepená koláž z výstřižků) a vtiskl tak
originální tvář jednoduchému příběhu o noční
„roadmovie“ po věhlasné státní instituci. Nerovný boj
hladového holuba Emila a jeho protřelé parťačky myši
Elvíry s neohroženým nočním hlídačem panem Jonákem
literárně ztvárnil zkušený básník Radek Malý. Napínavé
vyprávění tradičního střihu oživuje vtipnou slovní hříčkou
či školometským výkladem vzdělané myší průvodkyně.
Mezi potyčkami s kyji a palcáty či šarvátkami v renesanční
zbroji se tak čtenáři dobrodružného příběhu jaksi
mimochodem dozvědí, kdy bylo Muzeum Království
českého založeno, kdo projektoval imp ozantní
historickou budovu i v jakém patře hledat dioráma
devonského korálového útesu od Koněprus.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
dlouha-noc-muzejni-mysi-pn-530-704/
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Stela z pohádkových Osmihorek je dcerou odvážného
mašéra, který si se svou svědomitě trénovanou smečkou
sibiřských huskyů troufne na nejnáročnější závod psích
spřežení. Cesta na Aljašku se tak stane i originálním
dárkem ke Steliným desátým narozeninám. Příběh
výjimečné rodiny poutavě líčí sama titulní hrdinka, která
svými zážitky čtenářům přirozeně zprostředkuje také řadu
věcných informací o Aljašce a unikátním psím sportu.
Vyprávění odráží i harmonické rodinné vztahy a příkladné
životní postoje, jako je respekt k přírodě a jinakosti. Bohaté
ilustrace v podobě celostránkových i mnoha drobnějších
kolorovaných kreseb podtrhují vřelost příběhu.
Mimořádně potěší především zdařilé, emotivní portréty
všech čtyřnohých členů rodiny a náladové scenerie ze
zasněžených plání.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
stela-a-16-huskyu-pn-530-711/
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Nonsensová pohádka je volnou variací na téma, jak šli
bratři do světa, potkali lásku, překonali nástrahy na cestách
a šťastně se vrátili domů. Je založena na jednoduchém
jazykovém nápadu (hromadění hlásky ř, nadužívání
předpony pra- a doslovném chápání idiomů), který však
rozvíjí velmi invenčně a opravdu vtipně, čímž bude
konvenovat spíše mladším čtenářům. Starší ocení satirický
podtón, jímž se příhody dvojčat, pětinohého Kařuta a
tříokého Řabacha z planety Praminda a městečka
Prapraha, vztahují k životu na planetě Zemi a „jedné
maličké zemičce“, kde také umějí pořádné „ř“. Kařuta za
porušení zákazu unese smrdutý Hun-gen-dung do Hory
zapomnění na převýchovu: musí se „naučit, že háčkované r
se prostě nedělá“. Vydá se ho hledat celá rodina, na
pomoc přicházejí Krokoraf a Žiradýl, Intuice a Šestý smysl.
Před očima proudí deﬁlé surreálných postav a jeden
famózní nápad střídá druhý, což do obrazové podoby,
inspirované komiksem, bravurně převedla Barbara
Šalamounová.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
karut-a-rabach-pn-530-716/
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Básníka Bogdana Trojaka inspirovala k psaní pro děti
otcovská role. Dobrodružné výpravy Safírových ledňáčků
z jedné pražské školy, které tvoří nejdříve trojice a poté
pětice dětí, identiﬁkujících se nožíkem ve tvaru tohoto
nádherného ptáčka, bojují proti všepožírajícímu zlu v
osobě s příznačným jménem Glutaman. V Glutamanovi se
setkávají současné neduhy – šílený vědec, jenž se
zpronevěřil humánnosti, ve svém obřím supermarketu a
podzemní fabrice (pod Řípem) vyrábí umělohmotné
p otraviny měnící konzumenty v otup ělé stádo.
Supermarket začne pohlcovat tržnici, kterou autor v
krátkých verších představil tak znamenitě, že se každému
začnou sbíhat sliny po orientálních i jiných pochoutkách.
Sídlí tam také majitel vietnamské restaurace – otec Loana
Bacha, jednoho z party „ledňáčků“. Vynalézavá fantasy s
dobrodružným nádechem má skryté historické i jazykové
špílce, které pobaví i náležitě poučí. Na Říp se totiž
Glutaman se svou cháskou zmutovaných lidí dostává
podivnou raketou ve tvaru rotundy. Titul je vypraven
bohatým ilustračním doprovodem Jindřicha Janíčka;
každé čtyři strany kreseb uvozují úryvky z románu ve stylu
dobrodružných knih devatenáctého století.
Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
saﬁrovi-lednacci-a-glutaman-pn-530-722/
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Neobvyklá obrazová encyklopedie sleduje vývoj všech
živočišných druhů od počátku pozemského života až do
současnosti. V první části nabízí vývojový přehled života
na planetě v různých obdobích historie, v dalších se věnuje
všem živočišným čeledím od bakterií po primáty.
Autorčiny texty jsou relativně stručné a přímočaré,
srozumitelné, aniž by přitom nepřípustně zjednodušovaly.
Kromě základních dat a příbuzenských vztahů upozorňují i
na neobvyklé vlastnosti zvířat a drobné zajímavosti.
Podstatnější je však obrazový doprovod. Jde o
jednoduché nekolorované perokresby, které na první
pohled vyhlížejí poněkud dětinsky až neohrabaně, ale ve
skutečnosti mají pečlivou a promyšlenou strukturu, kterou
vysvětluje legenda z prvních stránek knihy: Barbora
Müllerová přísně systematicky používá identické
kresebné prvky pro zachycení různých druhů povrchů
zvířecích těl (měkká či tvrdá tkáň, srst, šupiny, bodliny či
peří) či očí (ploché, naupliové, složené, komorové),
rozlišuje i kůži studenokrevných a teplokrevných. Vděčná
jsou praktická srovnávání velikostí zejména
prehistorických zvířat s výškou současného člověka.
Rozsáhlá publikace ohromí obdivuhodným počtem téměř
šesti set detailně zobrazených živočichů.
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Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
atlas-opravdovskych-priser-bestiar-evolucezivocichu-pn-530-729/
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Patnáctiletý David objeví kouzlo parkouru, které
nespočívá jen v efektním a zdánlivě nebezpečném
překonávání překážek v městském terénu, ale především v
tvrdém tréninku a duševní i tělesné disciplíně. K dospívání
ale patří také první vážnější lásky a David podlehne kouzlu
o něco starší dívky z party skateboardistů. A následně se
jejími kamarády nechá vlákat do malého zločineckého
podniku maskovaného jako spravedlivá pomsta. Eva
Dolejšová se při práci na románu spojila i s předním
českým parkouristou Lubomírem Baumem a nezvyklý a
dospělými trochu obávaný sport představuje v jeho
komplexnosti. V důrazu na tělesný i morální vývoj
teenagerů i ve způsobu, jakým konstruuje napínavou
zápletku, autorka navazuje na klukovské městské příběhy,
jen ve světě 21. století. Vypráví přitom živým současným
jazykem s četnými slangovými výrazy blízkým mladým
čtenářům a zručně tak maskuje výchovný záměr románu.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
parkourista-pn-530-730/

„I když už jste možná
svou vysněnou knihu
našli, tak můžete chtít
další...”

