
 
Tatínkové a maminky, zveme Vás! 
 
Kam? 
No přece do knihovny. Vaše děti za sebou mají první školní den a jsou z nich malí 
školáci. A ke škole patří také knihovna. Dříve nebo později si budou  chtít přečíst 
pěknou knížku, plnit  domácí úkoly a hledat informace na referát.  Není nic 
snazšího, než přijít do knihovny pro dobrou radu, knížku nebo na internet. 
Chceme Vám tuto cestu usnadnit, a proto Vás zveme Poprvé do školy – Poprvé 
do knihovny. 
Jedná se o dlouhodobý projekt Knihovny Jiřího Mahena v Brně, který probíhá 
v ústřední knihovně na Kobližné 4 a také na pobočkách knihovny po celém Brně. 
A že je na co se těšit!!! 
Od 1. září do 7. října 2012  je pro všechny prvňáčky připravena registrace  do 
knihovny ZDARMA. A navíc – 4. října 2012  se od 14 hodin budou moci 
v knihovně potkat s králem a královnou , kteří je budou slavnostně, za zvuku 
fanfár, pasovat na rytíře a čtenáře knihovny. Kromě toho pro ně bude připravena i 
slavnostní prohlídka knihovny a zajímavý doprovodný program.  
Děti se s námi také mohou zapojit do výtvarné soutěže s názvem „Ko čkopes 
Kvído, aneb Jak by vypadalo tele s chobotem?“ . Úkolem je vymyslet                      
a nakreslit nový zvířecí druh a společně s vyplněnou přihláškou ho přinést do 
knihovny. Soutěž je určena všem dětem od 6 do 10 let, soutěžit mohou i děti 
s vámi, rodiči, máme totiž letos novou kategorii. Na oceněné děti i rodiče čekají 
pěkné ceny. 
Pokud byste neměli čas přijít s dětmi do knihovny na slavnostní pasování, 
chceme Vám nabídnout pomoc. Děti se mohou 4. října 2012 zúčastnit pasování 
také dopoledne se svojí paní učitelkou. Stačí jen, když vyplníte přiloženou 
přihlášku a děti ji odevzdají paní učitelce ve škole. My si přihlášky příští týden 
vyzvedneme a necháme pro děti připravit průkazky, které získají právě při 
slavnostním pasování 4. října, když přijdou s paní učitelkou. Pozor ale! Pasovány 
budou jen děti, které budou mít vyplněnou přihlášku nebo vlastní průkazku do 
knihovny.  
Samozřejmě můžete přijít se svými dětmi do knihovny i sami a v době od 1. září 
do 7. října 2012 využít pro své děti registraci zdarma a zúčastnit se všech 
doprovodných programů k projektu včetně slavnostního pasování prvňáčků na 
rytíře knih a čtenáře knihovny.  
 
Nenechte si tedy utéct tuto jedinečnou příležitost a staňte se součástí projektu 
„Poprvé do školy – Poprvé do knihovny“. 
 
Těšíme se na Vás. 
 
 
Za královskou družinu 
 
………………………….  
  
Pobočka: …………………………………………………. 
 
 
Podrobný program projektu naleznete na www.kjm.cz.  
 

 
Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci. 


