JIŽ 90 LET S VÁMI
1) Která známá osobnost se
narodila v roce 1882 jako Jiří
Mahen?
a) Rudolf Těsnohlídek
b) František Gellner
c) Karel Ryska

7) Jaká významná brněnská
instituce zahájila svoji činnost
v roce 2001?
a) Německý institut Brno
b) Rakouský institut Brno
c) Slovenský dům v Brně

2) Jaká významná událost se
odehrála v Brně v roce 1882?
a) založení lesoparku Wilsonův les
b) založení parku Lužánky
c) založení parku Denisovy sady

8) Která známá osobnost se
nenarodila v Čáslavi?
a) Miloš Forman
b) Jan Ladislav Dusík
c) Ludmila Formanová

3) Kterou knihu Jiří Mahen
nevydal v roce 1921?
a) Rybářská knížka
b) Kozí bobky z Parnasu
c) Černovská masakra

9) Na jakém místě v Brně najdete
pomník Jiřího Mahena?
a) na hřbitově
b) v knihovně
c) v parku na ulici Rooseveltova

4) Která událost spjatá s městem
Brnem se nestala v roce 1921?
a) první návštěva prezidenta
T. G. Masaryka
b) zavedení vodovodu v Králově Poli
c) založení obecní knihovny
v Komíně

10) Kdo z uvedených osobností
nebydlel na ulici Kobližná?
a) Friedrich Wannieck
b) Rudolf Těsnohlídek
c) Ernst Wiesner

5) Která veřejná městská
knihovna byla též založena v roce
1921?
a) Knihovna města Ostravy
b) Knihovna města Plzně
c) Městská knihovna Břeclav
6) Kdo z literárních osobností
zemřel stejně jako Jiří Mahen
v roce 1939?
a) Rudolf Těsnohlídek
b) Arne Novák
c) Jan Karafiát

11) Který z textů složil Jiří Mahen?
a) hymnu lyžařského klubu
b) rybářkou hymnu
c) divadelní hru Brouk
12) Pod jakým pseudonymem
tvořil Jiří Mahen?
a) červená maska
b) zelená maska
c) Arnošt Bellis

Pravidla soutěže „Již 90 let s Vámi“
 Soutěžit mohou všichni návštěvníci KJM bez omezení věku.
Ze soutěže jsou vyřazení pracovníci KJM a jejich rodinní příslušníci.
 Vyplněné soutěžní letáčky lze odevzdat v informačním centru Ústřední
knihovny KJM, Kobližná 4, do označeného sběrného boxu nebo knihovnici
na jednotlivých pobočkách KJM.
 Soutěž bude zahájena v úterý 1. února 2011. Uzávěrka soutěže
připadá na pondělí 28. února 2011.
 Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci. Ceny je možné
čerpat pouze v Ústřední knihovně, Kobližná 4. Výherci budou o své výhře
informováni prostřednictvím e-mailu, popř. telefonicky. Výsledky budou též
zveřejněny na webových stránkách KJM www.kjm.cz.
 Ceny
1. cena: roční registrace zdarma, vstupenka na besedu s RNDr. Jiřím
Grygarem Žeň objevů 2010, drobné upomínkové předměty
2. cena: roční registrace zdarma, zapůjčení 6 ks CD, drobné
upomínkové předměty
3. cena: roční registrace zdarma, zapůjčení 5 ks CD, drobné
upomínkové předměty

Nezapomeňte vyplnit:
Jméno a příjmení:
-------------------------------------------------------------------Adresa:
-------------------------------------------------------------------Tel. číslo:
-------------------------------------------------------------------E-mail:
-------------------------------------------------------------------Podpis (u osob do 15 let podpis zákonných zástupců):
-------------------------------------------------------------------Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

