
Řit<a to znamó spisCIvaťeíka Daníeía Kraíupperůvu,
kteró mu n0 svém kontě rudu veímí uspěšn ch kníh
pra děťí. Jeji paslední knížka nese nuzev Jde sem íe sem
G rnalé čtenaťe nezlvadí níkarn jínarn než Co \esg.

Protože les je tajemné a tajuplné místo, kde

se člověk mťrže nadít tiplně všeho. Mťrže tam
narazit na hejkala, zakopnout o paYez, zobat lesní
jahody, hledat houby anebo sbírat odpadky po

nehodnlich návštěvnících. Mám les ráda, protože

poskytuje klid a odpočinek znavené mysli a dává

prostor pro pohyb tělu.

Les je z ejmě p vodní prost edL odkud člověk

vyšel, když ještě chodil po čtyrech. Po ád je pln

života. Moje dcery v lese dlouhá léta s radosť

stavěly domečky pro sk ítky. Občas to dotáhly až

na skrítčíst ediskovou obec včetně sportoviště

a nákupního centra. Doutám, že se tarn sk ítkťrm

líbilo" V lese nám bylo vždycky dob e.

Mou pruní,,p írodní poučnou" knížkou byly

Záke né ke e. Vymyslela jsem ji v uleku nad zjiš-

těním, kolik ke ťr běžně pěstovanych ve městech

je jedovatiich. Tis se nám košatil p ímo u vcho-

dovlich dve í. Postupně jsern všechny t i dcery

musela bedlivě hlídat, aby jako maličké v nest eže-

ném okamžiku nesezobly jednu z těch lákavě čer-

venrich kuliček. Když jsem si potom v encyklopedii

dohledala, žejedovaté jsou prakticky všechny

další ke e kolem nás, uvědomila jsem si, že tuhle

informaci nejspíš postrádají i ostatní n"lamirrky.

Takže jsem vymyslela p íběh o zakleté víle. Nabíd-

la jsem ho Portálu. Tam měli k textu jedinou p i-
pomínku * chtěli právě to poučení, abych pripsala

za každou kapitolku kontrolníotázky. To pro mě

byla těžká a rjnavná práce. Vzděláním jsem fiIolog

a nerada se pletu do obor , ktenim nerozumím.
Šlo mijen o to, t"lpozornit na nebezpečí, které
dětem hrozilo, pokud by,,ochutnávaly" ke e.

Nicrnéně otázky jsem nakonec vymyslela. Díky

Zákern rn ke ťrm, p esněji ťrspěchu, kteryi kniha

měla, vznlkla postupně celá série pourčnlich k:r!h.

Ovšem zvídavé otázky na koncích kapitol jsou pro

mne rnor. Ke svému p ekvapeníjsem však zjisťila,

že je čtená i velice oceňují, Mám zpětnou vazbu

nejen od rodič , ale iod učitel v nrate sklich ško-

lách, z družin, ze škol, ze zájmov ch kroužkri. Na

webu jsem zjistila, ž* se podle těchto mlich knížek

konají nejen jednodenní p írodovědné či v tvarné
workshopy, ale dokonce i dětské tábory. A všichni,
kdo program pro děti pripravují, oceňují právě

kontrolníotázky" Gší mě to. Ale vymrišlet otázky,

to je pro mě ta vťrbec nejtěžší práce na celé knize.

Kniha je pokladnice plná príběh , Lidé pot e-

bují p íběhy. Nicméně mám o knihu obavy. Kon-

kurence elektronickych méd|íje obrovská a děti

jsou zaplavené nabídkou počítačovych her. Než se

namáhat se čtenínn, raději klikají na obrázky. Je to

snazšía obvykle se u toho nennusí moc p emli,šlet.

Dob e napsany p íběh s vhodnrimi obrázky

umožňuje dětem poznávat svět i mate skri jazyk,

rozvíjet tvo ivost a abstraktní myšlení. P ináší

rnodelové p íběhy o životě, které děti učL jak žit

ve společrrosti ostatních lidl co je správné a co na-

opak správné není. Mal m dětem p !nášíodpově-

diještě d íve, než sťihnou položit otázky. Člověku

se i v dospělosťi občas tane, že si vzpomene na

p íběh a na to, jak hrdina ešil svťrj problém, když

se v životě ocitne v podobné situaci.

Obávám se, že ,,občas" je slabé slovo. Řadu let

jezdím na besedy a usiluji o to, aby děťi více četly.

Ale stále častěj! mívám pocit, že je to boj s větrn!-

mi ml ny. Hry na tabletech, počítačích či mobilech

jsou samoz ejmosť pro stále mladšíděti, i p ed-

školácijsou v této činnosťi zcela suverénní. Čtení
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je námaha, práce, která inyžaduje usilí. Na to, aby

se čtenízautomatizovalo a p estalo dítě namáhat,

je nutné číst, dlouho číst. Mám obavy, že velká

ada děť si čteníjednoduše nezautomatizuje

nikdy. Je to poměrně náročná duševníčinnost,

k mačkánítlačítek na displeji jsou zapot ebíjiné

vlastnosti - pohotovost a rychlost. Jenomže

čteníje nezbytnym p edpokladem abstraktního

myšlen'i které je základem pro tvťrrčíčinnost.
jinrimi slovy - kdo nečte, nejspíš nikdy nic nového

nevymyslí. Kam ale dospěje společnost, ve které

nebude většina lidí schopna myslet tvťrrčím

zpťrsobem, to si ani netroufám odhadovat. Jak

p ivÉst děti ke knize? Jedině tak, že budeme trávit

čas společně s dětmi a s knihou, číst si společně.

Jenomže rodiče majíčasu málo a je možné, že ani

společná četba dítě ke knize vždycky nep ivede 
"

Touha poznat svět, radost z p íběhu, pot eba

dobrodružství.

Tady si dovolím e pochlubit - Evu Chupíkovou

jsern pro dětskou ilustraci objevila já. A to na

internetu. Mám slabost pro ručně malované hed-

vábné šály. Eva Chupíková malovala na hedvábí

nádherně, poeticky a jemně. 1-1ned jsenn si ekla,

že p esně takhIe by vypadaly víly z mlích knih.

Poprosila jsem ji, jestli by mi něco nenamalovala,

a její kresby jsem ukázala v Poftálu. A v Portálu

měli žasnou odvahu, že Evě Chupíkové nabídli

možnost ilustrovat Záke nó ke e, p estože nemá

formální rnltvarné vzdělání {vystudovala klasic-

kou filozofii} a do té doby nikdy nic neilustrovala.

Záke né ke e měly ve|k rispěch ijako i4ítvarn

počin, což mě velmi těší. Eva Chupíková pak

začala ilustrovat nejen pro dalšíautory ale vytvá í

i užasné autorské knížky, ze kterych mám velkou

radost.

Vzhled knihyje vždycky d ležit kniha by

měIa brit umělecklim dílem po všech stránkách.

V tvarné pojetí.le u dětské knihy zásadní. llustrace

jsou součástí p íběhu, p inášejídalší informace,

rozvíjejívyprávěn p íběh i fantazii čtená e. llus-

trace je a!e dťrležitá i p i prodeji. Říká se, že obálka

prodává" Doslechla jse m se dokonce, že nejh re

prodejnÉ obálky.!sou ty, kteró majífialovou barvu.

To je pozoruhodné. .}ak bych se zachovala, kdyby

mi nakladatel ,,p idělil" ilustrátora, jehož práce by

mi vyloženě neseděla, nevím. Možná bych hledala

.!inóho nakladatele. Ale všechna t i nakladatelství,

kde vydávám, mi v tomto směru vycházejívst íc.

Těším se na podzimní Prvníčtenl které vychází

v Albatrosu. Jedná se n další p íběh Bubáčka -

Jak Bubáček potkal Bubáka a o vyloženě holčičí

vyprávěníZtracená náušnička. Tam jsern e ne-

nápadnou formou snažila sdělit, ,!ak dťrležité jsou

rodinné vazby, a že vztahy mezi Iidmi musíme brát

vážně. V lednu by se na pultech měl objevit mra-

zuvzdornli príhěh pro nejmenší, kteryí mťlžete číst

až do -40'C, s názve m Polární pohádka. Vychází

v nakladatelství Portál. V p íštím rnce by mělo

hmotnou podobu získat i pokračování Policejního

krečka a vesellí p íběh psíka jmónem Hafka.

íVl n Marie Těthalová

Foto kate ina kokešová
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