
Hodnocení projektu Klubu dětských knihoven Zlínského kraje 
Jan Amos Komenský – rodák ze Zlínského kraje  
 
v rámci společného projektu SKIP ČR pro rok 2021 za region Velká Morava  
 
V rámci projektu Poznáváme současné české autory literatury pro děti a mládež navštívili ve 
dnech 19.–20. října 2021 čtyři knihovny ve Zlínském kraji spisovatel, právník a publicista Tomáš 
Němeček a ilustrátor Tomáš Chlud s povídáním o knize  Jan Amos Komenský očima Všezvěda 
Všudybuda a Magického Mámení. 
 
Už v roce 2020 jsme se společně domluvili, že připomeneme dětem našeho kraje výročí narození 
i úmrtí J. A. Komenského (*1592-+1690). Covidová situace 2020-2021 způsobila, že besedy musely 
být několikrát přeloženy a my máme velkou radost, že se nakonec mohly uskutečnit. 
 
Hodnocení ze všech do projektu zapojených knihoven jsou pozitivní, autor i ilustrátor si děti získali, 
už v předstihu mnohé knížky z edice Velikáni do kapsy děti četly. Setkání dětí se spisovatelem bývá 
pro děti vždy velkým zážitkem. Na 200 malých čtenářů  v knihovnách Zlínského kraje tak mohlo 
poznat učitele národů a rodáka z našeho kraje Jana Amose Komenského 
 
„V sále čekaly děti z Církevní základní školy, které měly spoustu otázek, ale také spoustu odpovědí 
na záludné otázky samotných autorů. Za správné odpovědi si pak tři z nich mohly odnést knihu a 
ostatní alespoň podpisy Tomáše Němečka a nějaký ten vtipný obrázek od Tomáše Chluda. Setkání 
to bylo velmi poučné, ale hlavně zábavné a příjemné,“ hodnotí besedu v Knihovně Kroměřížska. 
  
„Vyprávění bylo svižné, vtipné a poučné zároveň, děti výtvarník pan Chlud nadchl a upoutal. 
Nechyběly ani názorné ilustrace k informacím, které zazněly. Také dětem ukázal další knihy z cyklu 
Velikáni do kapsy a poodhalil tajemství jejich vzniku. Děti se aktivně zapojovaly a kladly zvídavé 
otázky, na své si přišli i dospělí posluchači. Beseda proběhla v příjemné atmosféře. Odměnou pak 
byl dlouhý potlesk,“ napsali z Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně. 
 
V Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně: „Beseda měla velký úspěch. A nebyl ani problém 
"velkého" davu. Přišly dvě třídy, což znamená cca 40 dětí. Ale všichni seděli v pozoru a poslouchali. 
Život Komenského přišel dětem zábavný, zajímavý a vypadá to, že si i spoustu věcí o jeho životě 
odnesly v hlavě.“ 
 
Uherskohradišťským páťákům představili autoři celou sérii knih Velikáni do kapsy a trochu jinak, 
nezvykle, barvitě, ale taky lidsky přiblížili učitele národů Jana Amose Komenského. "Co Vám dalo 
při psaní knihy o J.A.K. nejvíce zabrat?" "Nejzapeklitější bylo zjistit, jestli včely opravdu slyší," zněla 
jedna z odpovědí na nesčetné otázky malých čtenářů. Zmínit se však nezapomněl také prsten, který 
Jan Amos předal svému nejmladšímu synu Danielovi, a který od té doby dědí vždy nejmladší člen 
rodu. Dotazy dětí byly originální a kdybychom měli více času, určitě bychom v knihovně společně 
vydrželi celé dopoledne... Knihovna BBB v Uherském Hradišti. 
 
Výhodou společného projektu je využití množstevní slevy, autory jsme ubytovali  v jednom místě 
a odtud vyjeli za malými čtenáři Zlínského kraje, dopravu při besedách v rámci Zlínského kraje 
zajistily do projektu zapojené 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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