
Co to je Knižní výzva? Vše, co Vás zajímá najdete tady: 

Letos pořádáme již čtvrtý ročník Knižní výzvy pro naše čtenáře, celoroční čtení knih, 

které odpovídají přesně daným tématům. Celkem máme 10 témat, která se můžete 

pokusit splnit. Samozřejmě bude probíhat slosování o ceny! Více o tom, co byste 

o výzvě měli vědět a jak vše probíhá, naleznete v následujících odpovědích na otázky. 

Pro koho výzva je? 
Knižní výzva je úplně pro každého, kdo má zájem soutěžit, objevovat nové knihy 
a má rád výzvy! Dospěláci plní všech 10 témat a děti alespoň 5 z nich. 
 
Jak se jí zúčastnit? 
Stačí si vyzvednout tištěný letáček na jakémkoliv oddělení nebo pobočce knihovny 
nebo si stáhnout leták elektronicky z webových stránek. Pak stačí začít číst odpovídající 
knihy. 
 
Smím do výzvy použít knihu, kterou jsem četl dříve? 
Do výzvy na rok 2023 se dají použít pouze ty knihy, které jste přečetli právě 
v roce 2023. Nelze vypisovat knihy, které byly přečteny v roce 2022 a dříve. 
 
Co když si žádnou knihu nevyberu?  
Na každé půjčovně je krátký seznam doporučených knih, z kterého si nějakou můžete 
zkusit vybrat. Knihovnice Vám velice rády pomohou s výběrem. 
 
Mohu přečíst více knih? 
Jednu přečtenou knihu lze použít pouze pro jedno z témat, ale v jednom tématu klidně 
můžete mít přečtených více různých knih. To už záleží jen na Vás! 
 
Jak soutěžit? 
Po přečtení a vyplnění všech přečtených knih, jména, příjmení, čísla čtenářského 
průkazu nebo kontaktu a věku odevzdáte vytištěný letáček na jakémkoliv oddělení 
nebo pobočce knihovny. Po zkontrolování témat budete zařazeni do slosování o ceny. 
 
Kolik je výherců a o co se soutěží? 
Vylosujeme celkem deset výherců (pět do 15 let a pět nad 15 let), kteří dostanou knihy 
nebo USB flash disky do počítače, záložky do knih a další ceny… 
 
Do kdy výzva probíhá? 
Knižní výzva je na celý rok 2023, tedy do 31. 12. 2023. Ještě do první poloviny 
ledna 2024 je možnost odevzdat letáky a být zařazen do slosování o ceny. 

  



Poznatky k určitým tématům: 

1) letadlo, kolo, vlak, loď… 

2) Písmeno „ch“ můžete počítat jako jedno nebo dvě, necháme to na vás. 😊 

4) Doporučujeme třeba stránky www.databazeknih.cz, kde najdete krátký životopis 

autora, ve kterém se o mazlíčcích často zmiňují. Nebo hledat na Googlu. 😊 

8) Věnování může být v knize již natištěné od autora, ale taky můžete číst knihu 

s autogramem autora nebo vlastní knihu, do které vám někdo napsal osobní věnování. 

9) Samohlásky se počítají krátké, dlouhé nebo s háčkem. A abychom to ještě trochu 

zjednodušili, tak písmena „i“ a „y“ nerozlišujeme.  

Krátké doporučení několika knih k tématům: 

1) Vánoce v Paříži, Jeremyho farma nejen zvířat, Ještě to nebalím, vzkazuje babička… 

2) Babička pozdravuje a omlouvá se, Jsou světla, která nevidíme, Dítě, které v noci 

našlo slunce, Žena, která věděla příliš mnoho… 

3) Odvrácená tvář lásky, Terapie (B. A, Paris), Zahrada (P. Dvořáková)… 

4) Vlčí stopy (T. Askani), Noci běsů (K. Šardická), Vlaštovka v bublině (M. Lukášková), 

Kořist (D. Coates), Zápisník alkoholičky… 

5) Staré křivdy (J. Marrs), Harry Potter, Zuzanin dech, Knihovna mého srdce… 

6) Hrad ve Skotsku, Nadělení (D. Krejčík), Zřícenina na krku a jiné katastrofy, Poslední 

aristokratka, Deník kastelána, Jelení vršek… 

7) Sůl moře, Analfabetka, která uměla počítat, Nejlepší pro všechny… 

8) Sudetský dům, Odbočka v lesích, Coura, Letní sázka, Vždycky je to manžel… 

9) Užívej života, Zulejka otevírá oči, Sedm dopisů z lásky, Až uvidíš moře, Hotýlek na 

Islandu, Muž, který sázel stromy, Pekárna v Brooklynu, Doručovatelky (A. Smith)… 


