
Hodnocení projektu Klubu dětských knhoven Zlínského kraje 
Poezie, která baví – projekt Poznáváme současné české autory literatury pro děti a mládež  
 
v rámci společného projektu SKIP ČR pro rok 2022 za region Velká Morava  
 
V rámci projektu Poezie, která baví, jsme pozvali do čtyř knihoven Zlínského kraje komika, 
herce, textaře, spisovatele a autora tří básnických sbírek pro děti Lukáše Pavláska. Ve 
středu 19. října 2022 povídal o tom, jak píše knihy pro děti, v Masarykově knihovně ve 
Vsetíně a následně v Krajské knihovně F.Bartoše ve Zlíně. Ve čtvrtek 10. listopadu pak 
proběhla autorská čtení a besedy s dětmi v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v 
Uherském Hradišti a v Knihovně Kroměřížska v Kroměříži.   
 
Hodnocení ze všech do projektu zapojených knihoven jsou pozitivní, děti knihy L.Pavláska 
znají a jeho básničky si často vybírají k recitaci. Setkání dětí s autorem bývá pro děti vždy 
velkým zážitkem. Na 200 malých čtenářů v knihovnách Zlínského kraje se přesvědčilo, že 
poezie nemusí být vždy nudná, že její prezentace může být i zábavná a hravá a recitace 
není pouze o tom naučit se zpaměti pár veršů, slok či vět. 
 

„Ve středu 19. října jsme si užili báječnou hodinku s Lukášem Pavláskem. Nepředstavil se 
nám ovšem jako herec nebo komik, ale  jako autor vtipných knížek pro děti. Všichni jsme se 
při čtení jeho veselých a rozverných básniček a příběhů náramně bavili, fakt to stálo za to,“ 
napsali z Krajské knihovny F.Bartoše ve Zlíně. 
 
V Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně: „V naší knihovně Lukáš Pavlásek besedoval s 
žáky páté třídy o svých knihách. Už jeho vstup vyvolal u žáků úsměv na tváři, kdy rázným 
krokem předstoupil a hned spustil. Předčítal ze svých knih, jak beletrii, tak poezii. Na závěr 
proběhlo velké focení a Lukáš Pavlásek rozdal nespočet autogramů.“ 
 
Nevšední autorské čtení připravil Lukáš Pavlásek čtvrťákům a páťákům uherskohradišťských 
škol. „Neotřele a vtipně představil své tři sbírky básniček a zábavně a originálně přečetl 
několik příběhů ze své knihy Bláznivá škola. Dozvěděli jsme se, že jako malý chlapec četl 
Mikulášovy patálie a v knihovně byl skoro denně!“ Knihovna BBB v Uherském Hradišti. 
 
„Děti si nejdříve nedokázaly spojit známou tvář a jméno, avšak jakmile nastoupil pan 
Pavlásek před děti, v ten moment se všem rozzářily oči, a když začal předčítat své básně, 
děti to velmi bavilo. Hodně se zapojovaly a smích byl slyšet i přes zavřená okna. Návštěvu si 
užili nejen děti, ale i učitelé. Autogramiáda na závěr byla velmi bujará. Děti si nechaly 
podepisovat kartičky do knihovny, ruce nebo třeba i klíčenky,“ hodnotí besedu v Knihovně 
Kroměřížska.  
 
Máme radost, že všichni čtvrťáci a páťáci odcházeli nadšení a inspirovaní k četbě (nejen) 
Lukášových knih... vždyť samotné setkání se známým autorem je vždy zážitkem a určitě 
také motivací k dalším čtenářským dobrodružstvím!  
 
Výhodou společného projektu je vždy využití množstevní slevy, jednoho ubytování a 
případného převozu autora z knihovny do knihovny. 
 
Díky projektům podaným prostřednictvím SKIP ČR můžeme pozvat a představit v našich 
knihovnách zajímavé osobnosti, na něž by jinak knihovny finančně nedosáhly. Opět se 
potvrdilo, že spojením sil a finančních prostředků lze efektivněji přivést do knihoven společné 
projekty k podpoře dětského čtenářství a představit dětem knihovnu jako komunitní místo. 
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