
NOC S ANDERSENEM 2013 
 
Knihovna Jiřího Mahena vyhlašuje u příležitosti Noci s Andersenem 2012 soutěž 
„Čtyřlístek pro št ěstí“ . Čeká nás neobyčejné dobrodružství v šeru knihovny, 
odhalení tajemství nejedné knížky a setkání s velmi vzácným hosty. Vybrané děti 
stráví nezapomenutelnou noc v knihovně (5. 4. – 6. 4. 2013)  
 
Děti si budu moci vybrat, zda-li budou nocovat v Dětské knihovně na Kobližné nebo 
na pobočce v Kohoutovicích či Starém Lískovci. 
 
Přihlašování do sout ěže 21. 1. –  24 . 2. 2013 
1. úkol bude vyhlášen 21. ledna, uzávěrka 24. února  
2. úkol bude vyhlášen 25. února, uzávěrka 24. března  
Výsledky soutěže a seznam vybraných dětí bude zveřejněn 27. března 2013 na 
webu www.kjm.cz  
 
Pravidla sout ěže 
1) Soutěžit mohou děti od 6 (1. třída) do 10 let, kteří jsou čtenáři KJM. 
2) Písemné přihlášky do soutěže budeme přijímat od 21. 1. 2013 v Dětské knihovně 
nebo na kterékoliv  pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Přihlášku získáte                            
u knihovnic nebo ji najdete na www.kjm.cz. 
3) Vyhodnocení soutěže proběhne po odevzdání druhého úkolu. Každý účastník 
soutěže, který splní oba soutěžní úkoly, bude oceněn. Vybrané dětí stráví kouzelnou 
noc plnou dobrodružství v Dětské knihovně na Kobližné nebo na pobočce 
v Kohoutovicích či Starém Lískovci.  
4) Jednotlivé úkoly budou zveřejněny na všech provozech KJM a na www. kjm.cz   
(1. úkol od 21. ledna,  2. úkol od 25. února) . 
5) Soutěžní práce je třeba odevzdat v Dětské knihovně nebo na kterékoliv pobočce, 
případně zaslat na adresu: Knihovna Jiřího Mahena, Dětská knihovna, Kobližná                     
4, 601 50 Brno, nejpozději do data uzávěrky. Uzávěrka pro 1. úkol je 24. února, pro 
2. úkol 24.  b řezna. Na každé přihlášce vyberte místo, kde chcete nocovat. 
6) Výsledky soutěže budou zveřejněny 27. března na www.kjm.cz, v Dětské 
knihovně a na pobočkách. Vybrané dětí zkontaktujeme poštou a telefonicky.  
7) Aby dostaly šanci i ostatní děti, budeme přednostně vybírat nocležníky mezi dětmi, 
které se Noci s Andersenem ještě nezúčastnily.  
 

����--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška do sout ěže „Čtyřlístek pro št ěstí“ 

 
  Jméno: 
 
   Datum narození: 
 
   Adresa: 
 
   Telefon: 
 
   Noci s Andersenem se chci účastnit na tomto místě:   

• Dětská knihovna, Kobližná 4 
• Kohoutovice, Libušina tř. 27 
• Starý Lískovec, Kurská 1 

 
 

Všechny soutěžní práce se stávají majetkem Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Vybrané práce budou 
použity na výstavu v prostorách Knihovny Jiřího Mahena, u každé práce bude uvedeno jméno autora 
a jeho věk. 
 
Podpis rodičů: 


