
 

ČTENÁŘSKÁ VÝZVA 2023 

Městská knihovna Tišnov 
Pravidla: Do každé kolonky je možné zapsat jen 1 titul. (Třebaže bude splňovat vícero kritérií. Musíte si 

zkrátka vybrat, kam jej zapíšete.) Na konci roku 2023 budete mít přečteno 20 až 30 různých titulů. 

Ke každému bodu, prosím, napište jméno autora, název titulu, čím a proč splňuje daný bod. Můžete 

přidat i vlastní hodnocení knihy. Datum také vítáme. ☺ 

V roce 2024 vás čeká odměna za vytrvalost. 

V roce 2023 přečtu:      JMÉNO: 

1) Kniha, ve které se sportuje 

2) Rodinná sága 

3) Kniha ze středověku od zahraničního autora 

4) Kniha od autora s pseudonymem 

5) Kniha, která má v názvu pět slov 

6) Kniha vydaná v roce 2023 

7) Kniha od nakladatelství Odeon 

8) Kniha z lékařského prostředí 

9) Kniha, jejíž autor je stejný ročník jako vy 

10) Kniha napsaná dvěma autory 

11) Kniha, jejíž autor zemřel 2022 

12) Detektivka, v které je hlavní vyšetřovatel žena 

13) Kniha, kde je na obálce jídlo 

14) Špionážní thriller 

15) Kniha od islandského autora 

16) Kniha, která má v názvu slovo „vzpomínky“ 

17) Kniha, která má na obálce vodu 

18) Kniha, která se odehrává v období 2. sv. války 

19) Kniha, jejíž autor nosí brýle 

20) Kniha, jejímž obsahem je rozhovor 

Pro odvážné 

21) Kniha od zahraničního autora, jehož jméno v překladu do češtiny je podstatným jménem 

22) Kniha od žijícího českého básníka 

23) Manga 

24) Zeptejte se v knihovně jiného čtenáře      , ať vám doporučí knihu 

25) Kniha, kde vystupuje církevní představitel, člen řádu 

26) Autorská prvotina 

27) Kniha nositele Nobelovy ceny za literaturu 

28) Kniha, jejíž děj se odehrává na vesnici 

29) Cestopis 

30) Kniha v barvě, která je vaší oblíbenou 
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