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Bez dcerky neodejdu
(Betty Mahmoody)

Broučci
(Jan Karafiát)

Bylo nás pět
(Karel Poláček)

Čachtická paní
(Andrej Štiavnický)

Děti z Bullerbynu
(Astrid Lindgrenová)

?

?

?

?

?

Evžen Oněgin
(A. S. Puškin)

Hamlet
(W. Shakespeare)

Harry Potter
(J. K. Rowlingová)

Honzíkova cesta
(Bohumil Říha)

Kocour Mikeš
(Josef Lada)

?

?

?

?

V publikaci jsou 
ztvárněny ve zkratce
tyto knihy:



Letopisy Narnie
(C. S. Lewis)

Malý princ
(Antione de Saint-Exupéry)

Maxipes Fík
(Rudolf Čechura)

Metráček
(Stanislav Rudolf)

O pejskovi a kočičce
(Josef Čapek)

O zlaté rybce
(výbor pohádek)

?

?

?

?

?

?

Pan Tau
(Ota Hofman)

Polednice
(K. J. Erben)

Pohádky tisíce a jedné noci
(František Hrubín) 

Robinson Crusoe
(Daniel Defoe)

Rychlé šípy
(Jaroslav Foglar)

Zkrocení zlé ženy
(W. Shakespeare)

?

?

?

?

?
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Všechny obrázky
byly vytvořeny
v programu
STRIPGENERATOR
www.stripgenerator.com

Úkolem čtenáře je 
přiřadit k uvedeným 
knihám čísla stránek 
stripů, které ve zkratce 
knihu znázorňují.
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Řešení: Metráček
(Stanislav Rudolf)

Honzíkova cesta
(Bohumil Říha)

Pan Tau
(Ota Hofman)

Letopisy Narnie
(C. S. Lewis)

Bylo nás pět
(Karel Poláček)
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Polednice
(K. J. Erben)

Evžen Oněgin
(A. S. Puškin)

Rychlé šípy
(Jaroslav Foglar)

O pejskovi a kočičce
(Josef Čapek)

Děti z Bullerbynu
(Astrid Lindgrenová)
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Harry Potter
(J. K. Rowlingová)

Broučci
(Jan Karafiát)

Bez dcerky neodejdu
(Betty Mahmoody)

Zkrocení zlé ženy
(W. Shakespeare)

Čachtická paní
(Andrej Štiavnický)

Robinson Crusoe
(Daniel Defoe)
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Hamlet
(W. Shakespeare)

O zlaté rybce 
(výbor pohádek)

Pohádky tisíce a jedné noci
(František Hrubín) 

Malý princ
(Antione de Saint-Exupéry)

Maxipes Fík
(Rudolf Čechura)

Kocour Mikeš
(Josef Lada)
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Projekt spolupráce místních akčních skupin z území Poličska, Hlinecka, Moravskotřebovska a Jevíčska 
s názvem: „Nezapomeňte (se) vrátit“ je zaměřen na znovuoživení vesnických knihoven.
Kromě komiksové knihy „Hádej knihu“ obsahují jeho výstupy také omalovánky „Hádej pověst“ a dále 
návod, jak udržet vesnickou knihovnu s celoročním atraktivním programem pod názvem „Manuál vesnického 
knihovníka“.
Manuál byl použit jako základní vzdělávací materiál venkovských knihovníků a dobrovolníků s cílem objevit, 
znát a naučit se využívat všechny možnosti současných knihoven, ale i spolupráci s občany a jinými 
organizacemi v jednotlivých obcích.
Zatraktivněním programu a svých aktivit se menší knihovny mohou stát malým místem setkávání pro všechny 
věkové vrstvy obyvatel v každé vesnici.
Nové produkty se snaží ukázat knihy jinou, hravou a neotřelou formou. Tvořily je převážně děti za pomoci 
knihovníků a jejich dobrovolných spolupracovníků.
Na realizaci projektu se podíleli zástupci knihoven z území obcí jednotlivých místních akčních skupin, a to:
MAS Poličsko: Oldřiš, Svojanov, Pustá Kamenice, Kamenec u Poličky, Bystré
MAS Hlinecko: Vojtěchov, Vysočina, Mrákotín, Trhová Kamenice, Včelákov, Miřetice
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko: Jaroměřice, Vrážné, Chornice, Biskupice, Bělá u Jevíčka, Březina, 
Mladějov na Moravě, Městečko Trnávka, Jevíčko
Další informace o projektu a elektronickou formu jednotlivých výstupů si můžete stáhnout na webových 
stránkách jednotlivých MAS, konkrétně:
www.mashlinecko.cz, www.maspolicsko.cz, www.masmtj.cz





„HÁDEJ KNIHU”
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