Vendelínovy tipy na knihy
„Druhá z šesti prezentací nám povypráví
o příbězích, které prostě musíte zažít!”

„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.”

„Kdo nečte, neví...,
a proto nahlédněte.”
„Obrazový materiál a texty
jsou použity z webu:
https://www.nejlepsiknihydetem.cz/”
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Ani další literárně-výtvarný počin úspěšné
ilustrátorky Anety F. Holasové neopouští svět
hmyzu a nerezignuje na ponaučení. Skládané
leporelo v pouzdru poeticky oslavuje životní
cyklus a prospěšnost bource morušového. Vypráví
pohádku o splněném snu o létání a podává výklad o
p ů vo d u h e d v á b í . P ř í b ě h t i t u l n í h o m o t ý l a
sledujeme výhradně z jeho perspektivy – je to on
sám, kdo promlouvá ke kamarádům a vysvětlí, jak
se z vajíček líhnou housenky a jak se z jejich kokonů
odmotává jemné vlákno. Také svět, v němž žije,
vnímáme skrze hravé ilustrace jeho optikou: listy
morušovníku tvoří málem neproniknutelnou
džungli, hedvábná látka na balon působí jako
rozvinutá plachta. Holasová má přirozený cit pro
barvy a proporce, motýly i housenky portrétuje s
nebývalým vtipem a citem pro trefný detail a
dynamické scény.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/motylktery-neumel-letat-pn-530-697/
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Svou lásku k přírodě, zejména v rodném Podkrkonoší, i
mnohaleté zkušenosti oddílového vedoucího zúročil
výtvarník David Dolenský ve své absolventské práci a
následně ji graﬁcky upravil ke knižnímu vydání. Cit pro
osobitý detail a vypravěčskou zkratku náležitě uplatnil jak
v obrazové, tak textové složce své útlé autorské prvotiny.
M i n i m a l i s t i c k ý p ř í b ě h s y m p a t i c ké h o t i t u l n í h o
protagonisty, svérázného zálesáka neurčitého věku s
neodmyslitelnými prototypickými atributy, jako je
plnovous, kostkovaná košile, ruksak a dýmka, si vystačí s
popisem příprav na víkend strávený v lese a uklidňující
pobyt v přírodě pořádný kus za městem. Hlavní slovo
přitom mají kresby prezentující nejen Rufusovy sbírky
nožů či dary lesa, které pravý znalec jen tak nemine (věděli
jste, že Krakonošův vous patří do polévky?), ale i náladové
scenérie přírodní idyly (třeba v kempu Havraní zátoka) či
výklady o ohni, troudu nebo úpravě vody. Ačkoli se zdá
tato originální příručka malého skauta v prvém plánu
především poučná, ani v nejmenším nerezignuje na
humornou nadsázku a celá voní.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/ru
fus-zalesak-pn-530-701/
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Náznaky živých tvorů a neživých předmětů, jež jsou
zde stále přítomny svými otisky, barvami, vůněmi,
přelévá Petr Borkovec do své sbírky básní pro děti
v š e c h vě kov ýc h ka t e g o r i í . J e s vé by t n ý m
pokračováním leporela Věci našeho života (2017)
představujícím básnické miniatury propojené s
každodenními niternými příběhy a vzpomínkami.
Vyvstávají před námi subtilní scenerie půdních
vetchých věcí, chvíle u večerního jídla,
doprovázené chlapeckými sny, nebo uspávanky v
rozličných veršovaných útvarech, užívajících
folklórní motivy, fragmenty rozhovorů a jazykové
hříčky. Neobvyklé básníkovo přemítání si
dopřáváme v širokém generačním souznění a
vcelku se můžeme kochat ilustracemi Martina
Krkoška, vyjevujícími ve vší vážnosti panorama
básníkova rodiště Louňovic pod Blaníkem (i s jeho
chlapeckým portrétem), ale také vtipně glosujícími
hravá říkadla. Básnická sbírka byla nominována na
Magnesii Literu a dostala Zlatou stuhu (2020) v
kategorii beletrie pro děti.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/kazdavec-ma-neco-spolecneho-se-stestim-pn-530-708/
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Barvitá, hravým jazykem vyprávěná dobrodružná
lesní pohádka nepostrádá spád, napětí ani humor.
Lucku s Klárkou, mluvícího psa Krišmu i jejich
kouzelné kamarády „loupečníky“ Kromholce a
Krutihlava už budou děti znát z předchozího dílu
Rozhledna na houby (2014). Vypravěčský hlas se
nebude napodruhé zdržovat vysvětlováním, jak
loupečníci přišli ke svému jménu (oni totiž neloupí,
ale olupují kůru stromů), teprve nyní se však
náležitě rozvine motiv titulní rozhledny, která
dobrodružství posune do nových míst. Kromholc
proměněný v jezevce zapomněl, jakým kouzlem se
vrátit do původní podoby, pomůže snad víla
Raspenava. Každý zločin musí být spravedlivě
potrestán, teď ještě najít sedmý klíč od Velké lesní
knihy a zařídit pro dívky noční únik z domova…
Některé dějové zvraty jsou překotné a nápady
bláznivé, každopádně udrží čtenářskou pozornost,
dost možná i díky tomu, že se příhody opírají o
skutečné zážitky z velkých prázdnin u babičky na
Vysočině.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/lesnisoud-pn-530-713/
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Slečna Florence s příjmením Hejkalová je postavou, která
jako tajfun pozvedne ospalou Lhotu, do níž se přistěhovala.
S dětmi Pepíkem a Hankou a nakonec i s dalším pražským
přistěhovalcem, nezbedným Vojtou obrátí vše naruby – ale
k dobrému, k pospolitosti všech lidí. Značné proslulosti
dobude Florence svými účesy za zvuku fanfár z
gramofonové desky, které prozradí na dotyčného, jaký ve
skutečnosti je, a občas nový účes vyvolá jeho proměnu.
Slečnin příchod na venkov má však i jiný smysl: pátrací četa
totiž hledá ve starobylém klášteru stříbrné mince s
tajemným posláním. Prozaické vyprávění oživuje četnými
dialogy a poukazuje i na střety civilizace a přírody, když
oživlý hřeben kadeřnice dokáže z pole vyčesat srnky i zajíce
dříve, než bude posečeno (a jim ublíženo). Nechybí lásky,
radosti i starosti ve vzájemné soudržnosti dětí a dospělých,
mezi nimiž autorka nečiní rozdíl. Proto si lze v létě dopřát
účes „Slunečník“ a někdy by všem zaručeně seděl i účes
„Odpusťme si, co jsme si“. Známá barevnost ilustrací Jiřího
Votruby s humornými vsuvkami posunuje román v laskavé
čtení pro všechny, děti i dospělé.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
slecna-florence-a-patraci-ceta-pn-530719/
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Sedmdesát let od justiční vraždy přední političky
poválečného Československa, jediné ženy, která byla
po vykonstruovaném procesu popravena komunisty,
přineslo několik titulů, které se soustředily na vybrané
pasáže jejího života. Jedině komiks od Zdeňka Ležáka a
kreslířky Štěpánky Jislové se však věnoval celému
životu Milady Horákové. Scenárista poctivě nastudoval
d e t a i l y, p ř i č e m ž j d e a ž d o j e j í h o d ě t s t v í
poznamenaného smrtí dvou sourozenců, do dob studií
a prvních zkušeností s politikou i bojem za práva žen.
Ležák poklidným tempem míří k zásadním bojům
Milady Horákové, přičemž příběh jejího života prokládá
vsuvkami, v nichž připomíná kontext: představuje
atmosféru a politický charakter první, druhé a třetí
republiky a protektorátu, rozepisuje se o některých
důležitých osobnostech doby. Cenné jsou závěrečné
drobné portréty hned jednapadesáti postav, které
Horáková v některém období svého života potkala,
včetně všech aktérů monstrprocesu: odsouzených i
jejich vrahů. Kreslířka Jislová vše zachycuje přístupně v
příhodných pastelových odstínech.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/mila
da-horakova-pn-530-726/

„Nesmutněte!...”
„Příště už to určitě
vyjde...”
„Našli jste tu svoji?”
„NE?”

„Čekají nás další
čtyři prezentace.”

