
Letní knihoviny

Léto je tu!

Červenec a srpen 2022

Králík je taky jenom člověk Legrační knížka dětem vysvětlí citlivě a srozumitelně, co je to láska, rodina, smrt
a přátelství. Nakonec si vyrobíme papírového králíka – umí se smát i mračit! Více se dozvíte na str. 3. Foto: Eva Brdíčko

Městská knihovna Tišnov

Představte si, že letos nikam
nepojedete, a přesto prožijete
nádherné prázdniny. Říkáte si,
jak by to bylo vůbec možné?
V tom případě jsou tady naše
tipy na léto: Zapojte se do
Knižní pátračky a hledejte kni-
hy v terénu. Jděte do divadla

pod širým nebem – na zahra-
dě knihovny uvidíte Pohádkové
kočičiny. Hrajte si v knihovně
jako děti s Králíkem, který je
taky jenom člověk! Přečtěte si
něco jedinečného – připravily
jsme pro vás knižní tipy na lé-
to, najdete je na straně 4.

Pročtené léto ♡ vám přejí
tišnovské knihovnice



Letní otevírací doba
4. 7. – 31. 8. 2022, obě oddělení
O prázdninách máme otevřeno jen v pondělí
a ve středu, zato celý den. Přijďte za námi!
Pondělí     8.00–11.00     12.00–18.00
Středa      8.00–11.00      12.00–18.00

Ať žijí prázdniny!

Kreativní laboratoř
1. 7. – 31. 8. 2021, oddělení pro děti
Přijďte si hrát a naučte se při tom programovat!
V knihovně na vás čekají Ozoboti, Bee-Boti, Blue-
Boti, mBoti i mTiny. A s těmi si dokážou poradit
i předškolní děti! Naučte se, jak to udělat, aby
vás roboti poslouchali – kdykoli jim nařídíte,
zatancují, zablikají. Kdo bude chtít, může si
vyzkoušet virtuální realitu, řezací plotr nebo 3D
tiskárnu za asistence knihovnice. Kreativní
laboratoř je o prázdninách otevřená stejně jako
knihovna a vstup do ní je zdarma!

Knižní pátračka
1. 7. – 31. 8. 2021, obě oddělení
Jednou týdně vyrazí tišnovské knihovnice do
terénu a na snadno dostupném místě v Tišnově
nebo jeho okolí ukryjí knížku – jednu pro děti
a jednu pro dospělé. Na Facebooku a také
Instagramu knihovny pak uvedou indicie, podle
kterých můžete knížku najít. Kdo ji najde jako
první, tomu bude patřit! Podrobná pravidla Knižní
pátračky najdete na webu knihovny. Z úspěšných
hledačů na konci pátračky vylosujeme jednoho
dospělého a jednoho dětského čtenáře, kteří
od nás obdrží malý dárek!

S roboty v Kreativní laboratoři.           Foto: Eva Brdíčko

Máme zavřeno!
11.–17. 7. 2022, oddělení pro děti
Přijďte si své čtení na léto vybrat včas! Kvůli
rekonstrukci Kreativní laboratoře budeme mít
celé oddělení pro děti a mládež zavřené. První
otevírací den po rekonstrukci: 18. července
od 8 do 11 a od 12 do 18 hodin. Pročtené léto

1. 7. – 31. 8. 2021, oddělení pro děti
Pročtěte se létem! Ukážeme vám, jak na to, aby
to byla především velká zábava. Každý týden
v dětském oddělení pro vás připravíme na dané
téma to nejlepší z dětské literatury. Součástí
Pročteného léta 2022 bude i loutkové představení
– v červenci vystoupí v zahradě knihovny Divadlo
Zdeňka Ševčíka a zahraje Pohádkové kočičiny.
V srpnu si budeme číst z oblíbené knížky Králík je
taky jenom člověk a vyrobíme si králíka, který se
diví, směje i mračí. Větší děti si můžou vyrobit
mini králíka, který umí vyskakovat z krabičky. Více
na str. 3. Čtěte spolu s námi po celé léto!

2



Zdravé tělo, zdravý duch
18. 8. 2022 v 8.30 hodin, odd. pro dospělé
Sledujte v knihovně on-line přednášku osobního
trenéra a výživového poradce Vlada Zlatoše.
Kolik pohybu a jaký druh pohybu potřebuje
každý z nás? V knihovně pro vás bude opět
připravena lehká snídaně. Vstup zdarma!

Telefon: 530 334 016–019
E-mail: knihovna@kulturatisnov.cz
Web: mktisnov.cz | Instagram: @mktisnov
Facebook: facebook.com/mktisnov

15. 8. 2022 v 10 hodin, oddělení pro děti
Tuhle knížku napsal králík. Říkáte si, co je to za
nesmysl? Králík přece nemůže mít svoji knížku.
Tak tedy může. A jakou! Zahrajeme si „na
bobkovanou“ a vyrobíme si papírového králíka –
umí se smát i mračit! Akce je vhodná pro děti od
3 let. Vstupné 25 Kč je pouze doporučené jako
příspěvek na výtvarný materiál.

Králík je taky jenom člověk

Prožijte léto v knihovně

Dopoledne v Knižním klubíku.      Foto: Petra Bartíková

Pohádkové kočičiny
18. 7. 2022 v 10 hodin, zahrada knihovny
Přijďte se podívat na divadlo pod širým nebem!
Hravá pohádka vypráví o kocourkovi, který se
vypraví do světa za dobrodružstvím. Čeká ho
nejedno překvapení! Na zahradě knihovny
zahraje a zazpívá Divadlo Zdeňka Ševčíka z Brna.
Loutkové představení trvá 40 minut a je vhodné
pro děti od 3 let. Bude-li pršet, schováme se do
dětského oddělení knihovny. Vstupné 30 Kč.

Taje neurochirurgie
21. 7. 2022 v 8.30 hodin, odd. pro dospělé
Dopřejte si ranní šálek inspirace a sledujte
v knihovně on-line přednášku uznávaného
neurochirurga Vladimíra Beneše, který patří ke
špičce ve svém oboru! V knihovně pro vás bude
připravena lehká snídaně. Vstup zdarma!

Knižní klubík
10. 8. 2022 v 9.30 hodin, zahrada knihovny
Přijďte si s námi povídat o dětských knížkách!
Pro děti jsme připravili tvořivá stanoviště.
Maminky se zase můžou těšit na malé letní
občerstvení. A po delší době nás opět navštíví
garantka projektu Lenka Knechtová! Akce je
vhodná pro maminky s dětmi od 0 do 3 let,
ale klidně s sebou vezměte i starší sourozence.
Začínáme už v 9.30 hodin a vstup je zdarma!
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Co si přečíst: komiks i letní detektivku

Krimi jako když vyšije S letní detektivkou spisovatelky Marie Rejfové nemůžete šlápnout vedle. Bude se vám líbit,
pokud máte rádi svérázné hlavní hrdinky s vytříbeným smyslem pro humor. Foto: Petra Bartíková

Je libo komiksový horor se
strhujícím dějem, naprosto
nečekanými zvraty a postava-
mi, které vám doslova vyrazí
dech? Věřte, či ne, baví kluky
i holky! Pro čtenáře od 12 let

Je jen málo knížek, které si
zamilují jak pětileté holčičky,
tak desetiletí kluci a dospělí
si je s gustem doporučují.
Agnes a Zakázaná hora
takovou knihou je. Máme i její
audioverzi! Pro děti i dospělé

Agnes a Zakázaná horaMokrozem / Suchozem Myšlenky za volantem
Dva velké příběhy z jednoho
světa. Ať už se na cestu vydá-
te z jedné, nebo z druhé stra-
ny, cíl bude tak jako tak stejný
– najít rovnováhu. Tato obráz-
ková kniha zaujme i dospělé!
Pro děti od 3 do 12 let

Máte rádi moderátora Marka
Ebena? Pokud ano, oblíbíte si
jeho fejetony na témata,
o nichž uvažoval den co den
v autě na cestě do práce. Milý
humor, pohodová atmosféra.
Pro dospělé čtenáře

Zaslíbená Země Nezemě

Velkoformátové leporelo,
které je úplně beze slov, si
vaše děti zamilují. Budou ho
chtít všude s sebou. Dopřejte
jim ho! Pro děti od 0 do 3 let
(ale zbožňují ho i předškoláci)

Léto – Obrázkové příběhy

„Zámek, ten z vás udělá úplně
jinýho člověka.“ Zpověď
novodobých zámeckých pánů
by se mohla líbit všem, kdo
chtějí Raději zešílet v divočině.
Pro dospělé čtenáře

Aby po nás něco zůstalo
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