
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KJM, Kobližná 4, 3.NP – Dětská knihovna 
 

 

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, 

příspěvkovou organizaci. 
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Čas – hodiny, režim dne, roční období 
Anotace 

Jak vypadá každý náš den? Kdy vstáváme, jíme, jdeme spát? Jak vypadá 
čas na ručičkových a digitálních hodinách. Vyzkoušíte si, jak změřit 
minutu, rychlost závodníka. Chybět nebudou také roční období a co je 
provází.  

Otevřete kufřík a vydejte se propátrat jak a čím se měří čas. 

Knihy 

• Brno – proměny architektury a módy v průběhu staletí: 70 Kč 
• leporelo Když jde malý bobr spát: 79 Kč 
• leporelo Když má bobr dobrý den: 79 Kč 
• Kolik je hodin – čti a nalepuj: 39 Kč 
• Všeobecné znalosti (hra s přesýpacími hodinami): 199 Kč 

 

Další 

• hra loto – Krteček a hodiny: 129 Kč 
• plastové ručičkové hodiny s Medvídkem Pú: 30 Kč 
• papírové hodiny s ručičkami: 22 Kč 
• papírové digitální hodiny: 30 Kč 
• domino – hodiny: 30 Kč 
• stopky + návod: 199 Kč 

3. 

 



Čteme si 
Anotace 

 
První dobrodružství s písmenky. První slova. Dobrodružství plné her, 
skládaček, pexes, domina  a kvarteta o písmenkách. Dobrodružství na 
každé stránce knížky s prvním čtením.  

Otevřete kufřík a přijměte pozvání k dobrodružství s písmenky. 

Knihy 

• Naučme se abecedu (leporelo): 79 Kč 
• Abeceda: Písmena a slova jsou hračka: 219 Kč 
• Krákorčina abeceda: 69 Kč 
• Bára a Flíček: 75 Kč 
• Slabikářek (stíratelný povrh listů) + centropen černý + houbička: 79 Kč 
• Píšeme si abecedu (stíratelný povrh listů) + centropen černý + houbička: 79 Kč 

 

Dalšírazítka abeceda (42 ks) + poduška + razítkovací barva: 89 Kč 

• plastelína: 49 Kč 
• 66 pěnových písmen a číslic: 99 Kč 
• pexeso abeceda – 26 dvojic: 20 Kč 
• Kvarteto abeceda – 27 karet, 2x karta návod: 20 Kč 
• pexeso – morseovka – 28 dvojic: 20 Kč 
• písmenkové domino – 25 kartiček: 34 Kč 

4. 



Detektivové  
Anotace 

 
Tajný svět detektivů a špionů už nebude tajný. Budete moci nakouknout 
pod pokličku šifer, převleků, zatýkání zločinců a detektivního pátrání. A 
mimo to se taky dozvíte, co obnáší povolání „špiona“.  

Otevřete kufřík a staňte se na chvíli detektivem. 

Knihy 

• Neobvyklá povolání: Jak se stát špionem: 189 Kč 
• Obrist: Jasný případ?!: 56 Kč 
• Obrist: Je všechno jasné?: 158 Kč 
• Detektivní kancelář Ája a Ben: 98 Kč 

 

Další 

• převleky (brýle, vousy, nos): 78 Kč 
• policejní pouta kovová: 59 Kč 
• sada detektiv – špión (3 komponenty á 10 kč): 29 Kč 
• sluneční brýle: 100 Kč 
• lupa: 19 Kč 
• Sada Přísně tajné: 251 Kč 

 

5. 



Doprava 
Anotace 

 
Koleje, silnice, voda, vzduch – všude můžete narazit na dopravní 
prostředky. A tyto dopravní prostředky se řídí přísnými dopravními 
pravidly.  

Otevřete kufřík a vydejte se s námi na bezpečnou cestu vlakem, 
policejním autem, na koni nebo letadlem. 

Knihy 

• Co se děje na ulici – Poslouchej a poznávej (leporelo): 249 Kč 
• Jak to chodí na železnici (leporelo): 78 Kč 
• Všechno co létá, jezdí a pluje  (leporelo): 139 Kč 
• knížečka Benny Blu – železnice: 34 Kč 
• knížečka Benny Blu – letadlo: 34 Kč 
• Tatínku, jeď opatrně (leporelo): 99 Kč 
• Jedeme, jedeme (leporelo): 79 Kč 
• Hledej a najdi (leporelo): 79 Kč 

 

Další 

• auto: 49 Kč 
• letadlo: 70 Kč 
• Speedy cars (2 komponenty á 52 Kč): 104 Kč 
• Sada dopravních prostředků (3 sady á   80 Kč): 240 Kč 
• Malý výpravčí (3 komponenty á 33 Kč): 99 Kč 
• Pexeso – dopravní značky – 28 dvojic: 25 Kč 
• Pexeso – auta – 32 dvojic: 25 Kč 
• vystřihovánka policista: 20 Kč 

6. 



Povolání 
Anotace 

 
Čím chcete být? Co dělá maminka, tatínek, babička nebo dědeček? 
Každý má své povolání, ke kterému patří nářadí a nástroje. Poznáte, 
komu které patří?  

Otevřete kufřík a nahlédněte do práce kuchaře, policisty, opraváře, 
doktorky, stavebního dělníka nebo hasiče. 

Knihy 

• Marie Kubátová - Pohádky poštovských panáčků (z fondu DK): 185 Kč 
• leporelo Jak to chodí na stavbě: 78 Kč 
• leporelo Jak to chodí na policii: 78 Kč 
• leporelo Jak to chodí u hasičů: 78 Kč 
• Benny Blu – Hasiči (e-shop ditipo.com): 34 Kč 
• leporelo Najdi moje auto (K): 99 Kč 
• leporelo Kam chodí táta a máma do práce (z fondu DK): 39 Kč 
• Operace záchrana (komix): 20 Kč 

 

Další 

• vystřihovánka učitelka: 40 Kč 
• kutilská sada – sada nářadí (7 komponentů á 9 Kč): 74 Kč 
• sada kuchař (7 komponentů á 12 Kč): 79 Kč 
• sada doktor (8 komponentů á 10 Kč): 69 Kč 

7. 



Pravěk 
Anotace 

 
Výprava do pradávného světa, ve kterém lidé bydleli v jeskyních a lovili 
mamuty. Vyzkoušíte si sestavit kostru praještěra, můžete si zahrát 
prapexeso nebo prapuzzle. Nebude chybět ani pohádka.  

Otevřete kufřík a můžete mít pradávný prasvět doma. 

Knihy 

• Benny Blu – Dinosauři: 34 Kč 
• Človíčkova dobrodružství: 179 Kč 
• Doba kamenná: 178 Kč 

 

Další 

• T-Rex – skládačka kostry dinosaura (10 částí): 19 Kč 
• figurky dinosaurů 7 kusů (cca 10 cm – jeden á 14 Kč): 98 Kč 
• pexeso Dino Park – 32 dvojic: 20 Kč 
• karty Černý Petr Prehistoric – 33 karet + karta návod: 39 Kč 
• puzzle Doba ledová 3 - 54  dílků: 49 Kč 
• trilobit: 120 Kč 
• vystříhovánka pravěk: 25 Kč 
• figurka mamut: 199 Kč 
• kvarteto Doba ledová: 34 Kč 
• hra Nebezpečná zóna (hrací plán): 34 Kč 
• hra Dinosauři v akci: 34 Kč 
• sada k deskovým hrám 

8. 



Prázdniny u moře 
Anotace 

 
Kdo by se netěšil na léto a prázdniny? A co třeba u moře? Tam se dá dělat 
věcí! Lovit ryby, hledat mušle a hvězdice, potápět se pod hladinu oceánů, 
potkat piráty, najít opuštěný ostrov. 

Otevřete kufřík a prázdniny u moře můžete mít kdykoliv. 

Knihy 

• knížečka - Benny Blu – Delfíni: 34 Kč 
• knížečka – Benny Blu – Žraloci: 34 Kč 
• Jak to chodí v přístavu (leporelo): 78 Kč 
• John Norris Wood - Moře & oceány + lupa: 169 Kč 
• Cavlík, Alík, strýc letí moři vstříc: 125 Kč 

 

Další 

• magnetické rybaření: 47 Kč 
• šablona oceán: 19 Kč 
• potápěčské brýle: 79 Kč 
• vystřihovánka akvárium: 19 Kč 
• pexeso S Jakubem na rybách (32 dvojic): 29 Kč 
• pexeso Hledá se Nemo (28 dvojic): 25 Kč 
• 10 mušlí: 20 Kč 
• mořská zvířata (celkem 9 ks á 14 Kč): 120 Kč 
• hra – Loď kapitána Hnáty (hrací plán): 34 Kč 
• hra – Piráti - Schovej a Najdi: 34 Kč 
• sada k deskovým hrám 

9. 



Středověk 
Anotace 

 
Doba udatných mužů a žen, kteří žili na  hradech a jezdili hlavně na 
konci. Skutečná doba, ale také pohádkový svět, ve kterém za porážku 
draka získá krásný princ ruku princezny. 

Otevřete kufřík a ocitnete se na středověkém hradě. 

Knihy 

• Rytíři: Cesta do minulosti: 299 Kč 
• Benny Blu – rytíři (z vlastních zdrojů): 34 Kč 
• Hrad: Letopisy obléhání: 119 Kč 
• Rytíř: Muž boje a cti: 179 Kč 

 

Další 

• Postava rytíře: 156 Kč 
• Princ Matyáš (vystřihovánka): 45 Kč 
• Sada pro bojovníka  (2 komponenty á 42 Kč): 84 Kč 
• Drak: 159 Kč 
• Rytířská sada (10 sad komponentů á 6 Kč): 59 Kč 
• Hrad vystřihovánka (20 ks): 19 Kč 

 
 

10. 



Svět dětí 
Anotace 

 
Každý byl někdy malý. Babička, děda, mamka, taťka...všichni si rádi hráli. 
Jaké byli jejich oblíbené hračky? Na co si nejradši hráli? 

Otevřete kufřík a objevíte hry, které se hrají už spoustu let a pořád jsou 
oblíbené. 

Knihy 

• Jitka Lněničková – Svět dětí (z fondu DK): 189 Kč 
• Velká kniha stolních her pro děti (K): 249 Kč 
• Jak to chodí na statku (leporelo): 78 Kč 
• Cesta do Evropy: 45 Kč 

 

Další 

• hra IQ Solitér: 100 Kč 
• 15 plastových figurek zvířátek: 80 Kč 
• indiánská čelenka: 15 Kč 
• barevná céčka (50 ks): 23 Kč 
• jojo: 20 Kč 
• Kvarteto - psi – 32 karet + karta pravidla: 32 Kč 
• kuličky skleněné (50 ks): 42 Kč 
• hopskulka: 5 Kč 
• řehtačka: 59 Kč 
• kaleidoskop: 69 Kč 
• dřevěný koník: 60 Kč 
• skákací guma: 16 Kč 
• Princezna Karolínka (vystřihovánka): 30 Kč 
• korunka pro princeznu: 20 Kč 
• mikádo (41 tyčinek): 54 Kč 
• kohoutek na klíček: 129 Kč 
• sada k deskovým hrám 

11. 



Vesmír 
Anotace 

 
Tajemný svět nad námi. Noční obloha. Vesmír. Objevené i neobjevené 
planety, kde možná žijí bytosti podobné lidem. Ale možná taky ne. 
Vydejte se v raketě objevovat tajemství vesmíru 

Otevřete kufřík a odhalte některá tajemství vesmíru. 

Knihy 

• T.  J. Mahoney – Astronomie: 98 Kč 
• Alois Mikulka – Kosmopohádky: 50 Kč 
• knížečka Benny Blu – Vesmír – Planety a hvězdy (Ditipo.com): 34 Kč 
• Vesmír - Hrajeme si s magnetkami – interaktivní knížka (LK): 25 Kč 

 

Další 

• papírový model rakety Saturn(z vlastních zdrojů): 25 Kč 
• plakát Mars 2 díly: 10 Kč 
• pexeso raketoplány – 20 dvojic: 30 Kč 
• pexeso souhvězdí – 16 dvojic: 30 Kč 
• 10 ks vesmírných těles svítících ve tmě: 49 Kč 
• 3D planety (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun + Slunce, 

Měsíc): 199 Kč 
• karetní hra Vesmír: 299 Kč 
• Room decor (6 ks): 64 Kč 
• plastové obkreslovací šablony vesmír: 29 Kč 
• maska mimozemšťan: 29 Kč 
• Wall-E –  5 razítek + poduška + razítkovací barva: 159 Kč 
• hra Výlet na měsíc (hrací plán, 9 žetonů s hvězdičkou): 34 Kč 
• hra Hledá se polárka (hrací plán): 34 Kč 
• sada k deskovým hrám 

12. 



Příloha Knihovního řádu KJM č. 11 
 

 
Dodatek Knihovního řádu č. 5, platný od 4. 6. 2011 
 
Pravidla p ůjčování tematických kuf říků 
 
Půjčování  
 

• tematické kufříky jsou zaevidovány v Dětské knihovně Ústřední knihovny KJM 
na Kobližné 4 

• absenčně se půjčuje pouze jeden kufřík na 1 měsíc bez možnosti prodloužení 
na kauci 200 Kč 

• kufřík si mohou půjčit pouze čtenáři registrovaní v automatizované knihovní 
síti s platnou registrací nejméně 1 rok a vyrovnanými závazky vůči KJM 

• čtenářům mladším 15 let se kufřík půjčí oproti podpisu zákonného zástupce 
• před půjčením je zkontrolován obsah kufříku a čtenář obdrží potvrzení o 

výpůjčce společně se seznamem všech jeho komponentů (knihy, hrací 
předměty a ostatní dokumenty) 

 
 
Vracení  
 

• čtenář je povinen vrátit tematický kufřík ve stanoveném termínu, v případě 
prodlení platí sankční poplatek 10 Kč za každý započatý den 

• v případě poškození či ztráty kufříku a jeho komponent je čtenář povinen 
uhradit vzniklou škodu 

• při vrácení kufříku obdrží čtenář potvrzení  
 
 
 

V Brně 4. 6. 2011 

 

 

 

 

 

 

13. 


