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Knihovna Jiřího Mahena v Brně přeje všem svým 
čtenářům i návštěvníkům mnoho příjemných chvil 
ve společnosti dobré knihy v roce 2018. 

ZAŽIJTE KNIHOVNU I V ROCE 2018!

ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
2. – 31. 1. Poezie a kresby Danuše Košíkové – výstava
4. 1. / 15.00 Klub šikulek – vyrábíme sněžítko
11. 1. / 14.00 Poznáváme cizí země – beseda pro děti

MĚSTSKÁ SBÍRKA DĚTSKÝCH KNIH
8. – 31. 1. 2018 Ústřední knihovna, Kobližná 4, atrium 
Předmětem sbírky budou knihy pro děti a mládež, a to od nej-
menších do věku přibližně 17 let. Přijímány budou pouze kni-
hy z  novějších edicí a  nepoškozené. Knihy, které se během 
sbírky nashromáždí, budou věnovány pomáhajícím organiza-
cím, které pracují s dětmi. 

SEZNAMTE SE S KLEINOVÝM PALÁCEM
Exkurze pro širokou veřejnost v  uzavřených prostorách Kle-
inova paláce, kde vás seznámíme s  historií paláce, rodem 
Kleinů a jejich významem pro Brno a okolí a službami, které 
nabízí IN-centrum, detašované pracoviště Ústřední knihov-
ny. Exkurze se uskuteční při minimálním počtu 5 účastníků. 
Přihlašování je možné na e-mailové adrese incentrum@kjm.
cz nebo osobně v Zákaznickém centru knihovny, Kobližná 4.
16. 1., 20. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 19. 6. 2018 v 17.00, sraz 
u hlavní brány Kleinova paláce, nám. Svobody 15

PŘEDSTAVUJEME VÁM SCHRATTENBACHŮV PALÁC
Exkurze pro širokou veřejnost v  Ústřední knihovně, kde vás 
seznámíme s historií paláce i veřejného knihovnictví v Brně 
či se službami, které knihovna poskytuje. Exkurze se uskuteč-
ní při minimálním počtu 5 účastníků. Přihlašování je možné 
na mailové adrese stritecka@kjm.cz. 
22. 1., 26. 2., 26. 3., 23. 4., 28. 5., 25. 6., 30. 7., 27. 8. v 17.00, 
sraz v atriu knihovny 

OCHUTNÁVKA nejen KNIŽNÍCH NOVINEK
(Ne)víte, co si půjčit? Rádi Vám představíme knižní novinky 
i starší tituly, které stojí za to, aby byly půjčovány a čteny. 
11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 
24. 5., 14. 6., 28. 6., 16.00 – 18.00, atrium Ústřední knihovny  



www.kjm.czleden 2018

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
Kobližná 4, tel. 542 532 164, informace@kjm.cz

VZDĚLÁVAT SE
17. 1. / 17.30 Mýty a pravdy o výživě – přednáška o tom, 
jak to vlastně je s mnoha tvrzeními v oblasti výživy, která se 
objevují v médiích – o překyselení organizmu, superpotravi-
nách, škodlivosti mléka a vajec, margarínech apod. Přednáší 
hlavní lektor institutu zdravého života Welko, autor několika 
publikací o výživě, Ing. Vladimír Klescht. (Velký společenský sál, 
5. NP)
23. 1. / 17.30 Filmový večer – Íránský rave – v Íránu panuje 
tvrdá kázeň, cenzura, ulice křižují hlídky mravnostní policie. 
Odpovědí mladých je ilegální hudba a undergroundové ve-
čírky, které mají setřást všudypřítomný tlak. Chtějí opustit do-
mov a požádat o azyl? (Velký společenský sál, 5. NP)
29. 1. / 17.00 Plavčík v Itálii nebo sběr hroznů ve Francii? 
Na zkušenou za hranice – přijďte si poslechnout, jaké jsou 
možnosti sezonních prací v zahraničí. Rozmanité příležitosti 
Vám představí zástupci služby EURES (Evropská služba za-
městnanosti). Pomohou Vám od výběru vhodné práce, přes 
tvorbu životopisu až po  rady ohledně specifik konkrétních 
zemí. (Velký společenský sál, 5. NP)

RELAXOVAT
2. – 31. 1. Zlatá stuha 2017 – tvorba oceněných autorů, ilu-
strátorů a překladatelů literatury pro děti a mládež ze stejno-
jmenné soutěže
5. 1. / 13.00 – 15.00 Betlémské dary – propagační stánek 
knihovny s vyřazenými knihami na Zelném trhu v rámci stej-
nojmenné akce určené pro všechny potřebné, osamělé a so-
ciálně slabé
10. 1. / 10.15 Muzikoterapeutická prožitková relaxace 
– metoda celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera pod ve-
dením Soni Štoudkové, vstupné: 50,- Kč (Malý společenský 
sál, 5. NP)
15. 1. / 17.00 Skupinová arteterapie – arteterapie využívá 
výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rám-
ci komunikace. Práce ve skupině poskytuje zázemí pro budo-
vání vzájemné podpory a užitečné zpětné vazby, vstupné 50,- 
Kč (Malý společenský sál, 5. NP)
16. 1. / 18.00 Audiovizuální literární kvíz – Best of – pozná-
te knihu podle hlavního hrdiny či dokonce už z dálky podle 
obálky? Oblíbená populárně znalostní soutěž ve  stylu pub 
kvízu, ale o literatuře, knihách a čtení. Zábavnou formou zjis-
títe, do  jaké míry se orientujete ve  světě knih a  navíc – pro 
vítězný tým máme super ceny!  Registrace týmů (1 – 5 hráčů) 
předem na: kultura2@kjm.cz (Café+, přízemí)
23. 1. / 17.00 Aktivní imaginace – arteterapeutické sezení 
zaměřené na  jungiánskou metodu aktivní imaginace. Přijď-
te se uvolnit a ponořit do hlubinných obrazů svého podvě-
domí. Kromě odpočinku budeme s  imaginativním zážitkem 
i výtvarně pracovat a slovně jej reflektovat. Nedoporučuje se 
lidem v psychické nepohodě. Délka trvání: cca 90 min. Vstup-
né: 50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP)

24. 1. / 18.00 Doporučujeme knižní speciality (tematická 
příchuť: do  nového roku s  českou beletrií) – představení 
několika vybraných, doporučeníhodných knih na určité téma 
a následný prostor pro společné povídání a vzájemné literární 
obohacení. Přijďte se nechat čtenářsky inspirovat, třeba zde 
objevíte svého budoucího oblíbeného autora. A naopak – i vy 
můžete doporučit své knižní srdcovky. (Café+, přízemí)
25. 1. / 17.30 Taneční a pohybová terapie – bezpečný pro-
stor pro sebepoznání a rozvíjení za pomoci taneční a pohybo-
vé tvorby nebo hry, lektor – Kateřina H. Hanzlíková, vstupné 
50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP) 
31. 1. / 18.00 Dramaterapie Josefa Zajíčka – vstupné 50,- 
Kč (Malý společenský sál, 5. NP) 
Počet účastníků na muziko a arteterapeutické akce je omezen, 
je nutné si zakoupit vstupenky v Zákaznickém centru knihovny, 
Kobližná 4, děti platí od 3 let. Rezervace přes e-mail není mož-
ná. Kontaktní osoby: Hana Sakmarová a  Soňa Štoudková, tel.: 
542 532 170, muzikoterapie@kjm.cz.

16. 1. / 16.00 Dračí doupě – přiďte si zahrát legendární Dra-
čí doupě, které dalo základ mnoha počítačovým a deskovým 
hrám! Od ledna hrajeme nový příběh. Těšíme se na vás. (Dět-
ská klubovna, 3. NP) 
2. 2. / 14.00 – 18.00 Virtuální realita – ve spolupráci s firmou 
Virtuen si u nás na brýlích HTC VIVE vyzkoušíte nejrůznější hry 
z  oblasti vzdělávání, logiky a 3D malování. Nabídneme ale 
i sportovní hry a vaše oblíbené sci-fi světy. Vstup je jako vždy 
u nás zdarma. Pokud budete chtít přijít po 15 hodině, je nutné si 
zarezervovat konkrétní čas na našem e-mailu: mladez@kjm.cz, 
předejdete tím tak dlouhému čekání. (Hudební klubovna, 3. NP)

POBOČKY
BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
2. – 31. 1. Od kočáru k TGV – výstava kuriozit Jiřího Hevery 
4. – 31. 1. Obrazy Tomáše Baránka – výstava 
4., 11., 18 a 25. 1. / 10.00 – 12.00 Knižní čtvrtek – seznáme-
ní s novinkami knižní produkce 
9. 1. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Medvěd Wrr – po přečtení 
zavřít, vhodné pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého
16. 1. / 17.00 Literární kavárna – 100 let republiky – sezná-
mení s tituly z fondu k danému tématu 

ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
31. 1. / 16.00 Pohádkové odpoledne – O štěňátku – čtení 
pro nejmenší v doprovodu dospělého 

JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
Od 2. 1. Památky a zajímavosti Česka – výstava fotografií 
Milady Kozlovské 

KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
tel. 547 382 893, libus@kjm.cz
15. – 27. 1. / v půjčovní době Zimní variace – výtvarná dílna 
pro děti 
23. 1. / 17.30 Wales – trochu jiná Británie – setkání s cesto-
vatelem Jaromírem Novákem

KOMÁROV, ČERNOVICKÁ 2B
tel. 545 234 480, komarov@kjm.cz
Od 3. 1. Cesta – výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Slunná
Od 8. 1. Jak se žije ledním medvědům v zoo Brno – výstava 
fotografií Jiřího Smutného

KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
3. – 31. 1. Pod jednou střechou – výstava denního stacioná-
ře a chráněného bydlení Ruka pro život 
10. 1. / 16.30 Barma – setkání s cestovatelkou Marií Lollok 
Klementovou

LÍŠEŇ, JÍROVA 2
tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz
Do 31. 1. Fotografie – tvorba Jaroslava Lunera

STARÉ BRNO, „NA KŘIŽOVATCE“, KŘÍŽOVÁ 24
tel. 704 421 303, krizova@kjm.cz
2. 1. / 17.00 Herden – odpoledne deskových her
16. 1. / 18.00 Cestovatelské úterý – Kyrgystán 

STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
Od  9. 1. Cesta Ludvíka Vaculíka z  Řehonůřky do  Prahy 
a zpět – výstava
24. 1. / 16.30 Čtení pro nejmenší – O budulínkovi – pro děti 
od 2 do 5 let s doprovodem

VINOHRADY, VELKOPAVLOVICKÁ 25
tel. 544 217 645, velkopavlov@kjm.cz
23. 1. / 16.00 Čtení pro nejmenší – tentokrát z knížky Zubr 
si hledá místo

ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
Do 15. 1. Čechová – Kadlecová – Podmalba na sklo – výstava
25. 1. / 18.00 Čeští nositelé titulu „Spravedliví mezi náro-
dy“ – přednáška Pavly Krajčovičové o  zachráncích dětí Pře-
myslu Pitterovi a Antonínu Kalinovi. 

ŽEBĚTÍN, KŘIVÁNKOVO NÁM. 35
tel.: 778 750 073, zebetin@kjm.cz
15. 1. / 16.00 Pohádkové odpoledne – pohádková babička 
čte pohádky o zvířátkách 
30. 1. / 18.00 Mallorca – hory severozápadního pobřeží – 
setkání s cestovatelem Jaromírem Novákem


