
 

 
 

    Knihovna Karla Dvořáčka a Klub přátel KKD, spolek vyhlašují 6. ročník čtenářské soutěže 
 
 

Knižní výzva 2020 pro čtenáře ve věku od 15 let (včetně), 
registrované v Knihovně Karla Dvořáčka, Nádražní 4, Vyškov 

(věk dosažený v roce 2020) 
 
1. V období 2. 1. až 31. 7. 2020 si v KKD vypůjčte a přečtěte 6 knih.  
 
2. Tři knihy od českého autora/autorky a tři knihy od slovenského autora/autorky, forma, žánr např. příběhy, 
romány, povídky, pohádky, poezie apod. Viz https://www.library.sk/arl-vy/cs/index/. 
 
3. Autora a titul knihy zapíše knihovník/knihovnice do Vašeho registračního listu (dále RL), který bude uložen v 
KKD Vyškov, v hale služeb, pouze při návratu knihy v knihovně. Knihy nelze zapisovat zpětně. 
 
Příklad RL: 
Jméno, příjmení, rok narození, e-mail: Petra Nováková, 1999, novakova@seznam.cz 
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4. Do čtenářské soutěže Knižní výzva 2020 mohou být zařazeny také e-knihy vypůjčené prostřednictvím 
našeho on-line katalogu https://www.library.sk/arl-vy/cs/index/. Účastník soutěže má v tomto případě 
povinnost oznámit na e-mail adlerova(zavináč)kkdvyskov.cz jméno autora a název vypůjčené e-knihy do 
jednoho týdne od jejího vypůjčení. Knihovnice zjistí, zda kniha splňuje kritéria soutěže a její zapsání do 
registračního listu potvrdí účastníkovi opět e-mailem. 
 
5. Knižní výzva 2020 končí 31. 7. 2020. Po tomto datu obdržíte e-mailem kontrolní otázku vztahující se 
k obsahu knih zapsaných ve Vašem RL. 
 
6. Ze čtenářů – účastníků Výzvy, kteří budou mít zcela vyplněný RL a správně odpoví na kontrolní otázku, 
budou v srpnu vylosováni nejméně tři výherci. Čím více zcela vyplněných registračních listů účastník odevzdá, 
tím větší šanci má při losování cen. Hlavní cena je účast na zájezdu Literární toulky do Bratislavy a okolí pro 
dvě osoby (výherce + 1) v září 2020. O dalších cenách budeme informovat v průběhu soutěže. 
 
 
Ve Vyškově 18. 12. 2019 
Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace, Nádražní 4, 682 01 Vyškov 
Kontakt: Zdeňka Adlerová, adlerova@kkdvyskov.cz        
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