
                                         

       

Milí p řátelé dětských knížek, 
 
když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte do teplého pelíšku, 
napadlo vás někdy, co dělají knížky v noci? Jen jednou za rok  mohou 
pohádkové postavy opustit stránky knih a spolu s vámi prožít před svátkem 
dětské knihy pohádkové dobrodružství, které připravují v mnoha školách, 
družinách, ústavech, nemocnicích, domech dětí, školních a veřejných 
knihovnách... 
 
���� Přidáte se také, abyste mohli strávit kouzelnou noc s  námi? 
 
���� Přihlaste se do sout ěže „Pohádková zahrada“. 
 
���� Více informací získáte v D ětské knihovn ě nebo na kterékoliv 
pobo čce KJM a na stránkách www.kjm.cz.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pohádková noc prob ěhne v pátek 30. b řezna 2012. 
  
Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, 
příspěvkovou organizaci. 

 
     Akci podporuje Česká tábornická unie a Nadační fond Niké.  

                                            

 

                                       

NOC S ANDERSENEM 2012 
 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlašuje u příležitosti Noci s Andersenem 2012 soutěž 
„Pohádková zahrada“.  Děti, které v soutěži uspějí, stráví nezapomenutelnou noc 
v knihovně (30.- 31. 3. 2012).  Nocovat můžete nejen v Dětské knihovně na Kobližné 4, 
ale i na pobočce Starý Lískovec (Kurská 1). 
 

Přihlašování do sout ěže 16. 1. – 19. 2. 2012 
1. úkol 16. ledna, uzávěrka 19. února, 2. úkol 20. února, uzávěrka 18. března  
Vyhlášení výsledk ů sout ěže 21. března 2012 
 

Pravidla sout ěže 
1) Soutěžit mohou děti od 1. do 5. třídy, které jsou čtenáři KJM. 
2) Písemné přihlášky do soutěže budeme přijímat od 16. ledna 2012 do 19. února 
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 2. úkolu. Každý účastník soutěže, který 
splní oba soutěžní úkoly, bude oceněn. Vybrané d ěti stráví kouzelnou noc plnou 
dobrodružství v D ětské knihovn ě na Kobližné nebo na pobo čce Starý Lískovec. 
4) Jednotlivé úkoly budou zveřejněny na všech provozech KJM a na www. kjm.cz  
(1. úkol od 16. 1., 2. úkol od 20. 2.) 
5) Práce je třeba odevzdat v Dětské knihovně nebo na kterékoliv pobočce, případně 
zaslat na adresu: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Dětská knihovna, Kobližná 4, 601 50 
Brno, nejpozději do data uzávěrky. Uzávěrka pro 1. úkol je 19. února, pro 2. úkol              
18. března. Na každé přihlášce vyberte místo, kde chcete nocovat. 
7) Výsledky soutěže budou zveřejněny 21. března na www.kjm.cz , v Dětské knihovně  
a na pobočkách. Vybrané děti zkontaktujeme poštou a telefonicky.  
8) Aby dostaly šanci i ostatní děti, budeme přednostně vybírat nocležníky mezi dětmi, 
které se Noci s Andersenem ještě nezúčastnily.  
����----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška do sout ěže „Pohádková zahrada“  
 

Jméno: 
 

Datum narození: 
 

Adresa:  
 

Telefon: 
 
Noci s Andersenem se chci zúčastnit na tomto místě: 

□ Dětská knihovna, Kobližná □ Starý Lískovec, Kurská 
 
 

Osoby mladší 18 let se smí soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Odesláním 
vyplněné přihlášky do soutěže uděluje zákonný zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých 
v rozsahu této akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
 

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

Podpis rodičů: 

 

  © Tomáš Řízek 


