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To všechn
o i spoustu

„Víš, pejsku, když se tak koukám na naši zahrádku, připadá mi taková smutná.“
„Smutná?“ zeptal se pejsek.
„Smutná,“ přitakala kočička. „Víš přece, že lidé mají na zahrádkách záhonky
a na nich pěstují krásné květiny a taky něco na zub.“
„To máš pravdu,“ zadumaně přisvědčil pejsek. „U nás na zahrádce nic na zub
pro pejsky a kočičky neroste. A to je móc smutné! Zvlášť když mám hlad.“
„S tím budeme muset něco udělat, aby naše zahrádka nebyla nešťastná,
že se o ni nikdo nestará a že není nikomu nic platná,“ prohlásila kočička.
„No jo,“ přidal se hned pejsek, „mohli bychom si vypěstovat něco k snědku.
Slyšíš, jak mi kručí v bříšku? Já ti mám, kočičko, takovou chuť na buřta...
Co kdybychom si vypěstovali buřty?!“
„Mňaum! Buřty já mám také ráda,“ olízla se zasněně kočička,
„jenom nevím, jak se pěstují.“

Pozvánka

„Přijďte spolu s námi uvítat na světě knihu
inspirovanou nesmrtelným vyprávěním
pana Josefa Čapka!“

srdečně zvou
Zojka, Petra, Jonáš, Alda a pejsek s kočičkou

Knihu spolu s Vámi rádi pokřtíme
A tak se narodil nápad vypěstovat si na zahrádce buřty, které mají oba tak rádi!
během krátkého
kulturního programu mezi 18. a 19. hodinou.
Budou ale pejsek s kočičkou o buřtech jenom snít nebo je opravdu zkusí vypěstovat?
Následovat bude autogramiáda s možností zakoupení knih
a možnost popovídání s autory a dalšími zajímavými hosty.
Poradí jim někdo, jak na to?
A povede se jim to?

Pátek 6.10.2017, od 17 hodin

Sál

To všechno i spoustu jiných věcí se dozvíte, pokud přečtete tuhle knížku
Knihovny Břetislava
Kafky
v Červeném
s novými příhodami našich
milých kamarádů.
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Viola Zoe Bílá, Jonáš Bílý, Al da Bianco

Občerstvení pro děti i rodiče až do vyčerpání!
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