
KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
2. – 31. 10. Kabelky – výstava Evy Uhlířové
25. 10. / 17.00 Madeira – setkání s cestovatelkou Marií Lollok Klemen-
tovou

LESNÁ, HAŠKOVA 4
tel. 548 526 935, haskova@kjm.cz
12. 10. / 13.00 – 18.00 Země! Země! - zábavné odpoledne pro děti k vý-
ročí objevení Ameriky
24. a 26. 10. / 13.00 – 18.00 Mořský svět – výtvarná dílna pro děti 

LÍŠEŇ, JÍROVA 2
tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz
2. – 31. 10. Krajinky – tvorba Ivana Démutha

MALOMĚŘICE, SELSKÁ 16
tel.: 545 230 056, malomerice@kjm.cz
12. 10. / 17.00 Flétnový večer – hudební vystoupení Jany Popelkové 
a Vítka Procházky

MEDLÁNKY, KYTNEROVA 1A
tel.: 778  466 979, medlanky@kjm.cz
19. 10. / 10.00 Kniha, kafe, kočárek – knihovní setkání pro maminky 
s dětmi

STARÉ BRNO, „NA KŘIŽOVATCE“, KŘÍŽOVÁ 24
tel. 704 421 303, krizova@kjm.cz
10. 10. / 17.30 Cestovatelské úterý – Nový Zéland 

STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
4. – 31. 10. Úroda žhavého léta – tvorba Miloše Weidenhöfera
4. 10. / 16.30 Čtení pro předškoláky se starším kamarádem – Léto 
s kotětem
25. 10. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Líný kocour Josef – pro děti od 2 
do 5 let s doprovodem

ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
2. – 31. 10. Legionáři ve druhém odboji – výstava zapůjčená Komunit-
ním centrem válečných veteránů v Brně vychází z publikace Legionáři s li-
povou ratolestí 
12. 10. / 18.00 1913: Setkání Hitlera, Stalina, Lenina a  Masaryka 
ve Vídni – setkání s Ladislavem Větvičkou, blogerem roku a držitelem Kra-
meriovy ceny za nezávislou žurnalistiku, nad jeho knihou Osudové setkání 
1913. 
26. 10. Do Vladivostoku tepluškou, z Vladivostoku lodí – přednáška 
Františka Trávníčka spojená s promítáním dokumentárního filmu Nahodi-
lá armáda

ŽEBĚTÍN, KŘIVÁNKOVO NÁM. 35
tel.: 778 750 073, zebetin@kjm.cz
2. – 31. 10. Zajímavosti o Žebětíně – výstava

ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
12. 10. / 14.00 Klub šikulek – Krabička z PET láhve
19. 10. / 14.00 Poznáváme cizí země – beseda pro děti

říjen 2017

www.kjm.cz
AUTOMATIZACE KNIHOVNY DOKONČENA
Automatizací pobočky v Kníničkách bude v říjnu dokončena celková au-
tomatizace všech provozů knihovny (do systému byly již v září zahrnuty 
i pobočky Ivanovice, Jehnice, Medlánky, Ořešín, Přízřenice). Pro čtenáře to 
znamená, že s jedním průkazem budete moci navštěvovat všechny provo-
zy knihovny po celém městě Brně. 

TRÉNINK PAMĚTI PRO DOSPĚLÉ  
S certifikovanou trenérkou paměti Mgr. Helenou Orálkovou
Dopolední a odpolední kurz: 
10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., 10.30 – 
12.00 (1. kurz), 16.30 – 18.00 (2. kurz). Cena 400,- Kč / 8 lekcí. 
Vstupenky si můžete zakoupit v Zákaznickém centru Ústřední knihovny, 
Kobližná 4.

SEZNAMTE SE S KLEINOVÝM PALÁCEM
Exkurze pro širokou veřejnost v  uzavřených prostorách Kleinova 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 knihovny. Exkurze se uskuteční při minimálním počtu 5 účast-
níků. Přihlašování je možné na e-mailové adrese incentrum@kjm.cz nebo 
osobně v Zákaznickém centru knihovny, Kobližná 4.
Termíny: 17. 10., 21. 11., 19. 12. 2017, vždy 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 seznámí-
me s historií paláce i veřejného knihovnictví v Brně či se službami, které 
knihovna poskytuje. Exkurze se uskuteční při minimálním počtu 5 účastní-
ků. Přihlašování je možné na mailové adrese stritecka@kjm.cz. 
Termíny: 30. 10., 27. 11., 18. 12. 2017, vždy v 17.00, sraz v atriu knihovny 

PROVOZNÍ INFORMACE
V sobotu 28. 10. 2017 z důvodů státního svátku bude uzavřena Ústřední 
knihovna, Kobližná 4.

TÝDEN KNIHOVEN 
2. – 8. 10. 2017
21. ročník projektu na propagaci knihoven a čtenářství
Registrace zdarma pro čtenáře do 18 let na všech provozech KJM

IGOR CHMELA
26. 10. 2017 / 18.00
Setkání s  populárním hercem 
a  moderátorem, kterého není 
třeba dlouze představovat. Divá-
ci jej mohou znát z filmů, seriálů, 
divadelních představení i  ze zá-
bavného improvizačního pořa-
du Partička. Součástí programu 
bude nejen beseda, ale i vernisáž 
výstavy jeho fotografií.

VELKÝ KNIŽNÍ 
ČTVRTEK
26. 10. 2017 / 17.00
Přijďte se seznámit s autory, 
kterým na Velký knižní čtvrtek 
vychází kniha. Budete moci po-
besedovat s Petrou Soukupovou, 
Pavlem Kosatíkem nebo Tomá-
šem Šebkem.

ROBERT FULGHUM JAKO OPRAVÁŘ OSUDŮ 
23. 10. 2017 / 17.00 
Setkání s populárním americkým spisovatelem. Součástí akce je divadel-
ního představení z knihy Co jsem to proboha udělal v podání scénického 
čtení Listování. 
Vstupenky v ceně 80,- Kč je možné zakoupit v Zákaznickém centru knihovny, 
Kobližná 4.
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ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
Kobližná 4, tel. 542 532 164, informace@kjm.cz

VZDĚLÁVAT SE
2. 10. / 17.30 Filmový večer – Sejde z očí, sejde z mysli – jaké je žít v lé-
čebně pro schizofreniky, kteří spáchali těžké zločiny? Režisér John Kast-
ner strávil osmnáct měsíců s pacienty i personálem léčebny v kanadském 
Brockvillu. Skrze rozhovory dostává divák mimořádnou příležitost důvěr-
ně poznat vnitřní svět nemocných. (Velký společenský sál, 5. NP)
3. 10. / 18.00 Ukrajinská společnost po  revoluci - Jak se proměnila 
a kam kráčí? – svůj vhled založený na třech letech spolupráce s nejrůzněj-
šími občanskými spolky, iniciativami a organizacemi v ukrajinských regio-
nech nabídne Pavla Hofmeisterová. (Knihovní klub Café+, přízemí)
4. 10. / 17. 30 Toulky asijskou kulturou – (Jino)taje nejen japonského 
překladu – je opravdu „dokonalý“ překlad nedosažitelný ideál? Je překlá-
dání z  japonštiny obtížnější než z ostatních jazyků?  Interaktivní formou 
na  příkladech z  praxe se dané otázky pokusí zodpovědět Petr Kabelka. 
(Velký společenský sál, 5. NP)
5. 10. / 18.00 Reformace v proměnách času – Novokřtěnci – nositelé 
reformace na  jižní Moravě – po  reformaci museli její stoupenci odejít 
z Německa, mnozí pro svou víru zemřeli.  Karel Fridrich se už dlouho za-
bývá historií tzv. Novokřtěnců, kteří žili na jižní Moravě v okolí Hustopečí 
a nesli myšlenky reformace ještě 100 let po ní. Co se s nimi stalo? (Velký 
společenský sál, 5. NP)
9. 10. / 17.00 František Čáp – povídání o  životě a  díle filmového reži-
séra Františka Čápa, který uspěl na  Biennale di Venezia (1941) i  na  MFF 
v Cannes (1946). Přednášku, včetně vernisáže výstavy fotografií, povede 
Hana Slavíková. (Hudební klubovna, 3. NP)
11. 10. / 18.00 Audiovizuální literární kvíz – poznáte knihu podle 
hlavního hrdiny či dokonce už z dálky podle obálky? Oblíbená populár-
ně znalostní soutěž ve stylu pub kvízu, ale o literatuře, knihách a čtení je 
po prázdninách zpět! Registrace týmů (1 – 5 hráčů) předem na kultura2@
kjm.cz (Knihovní klub Café+, přízemí)
11. 10. / 18.00 Hudební útočiště Jiřího Plocka – poslechový autorský 
pořad, který vás provede světem hudby, nejrůznějšími hudebními žánry 
i vzpomínkami na setkání se zajímavými osobnostmi, jež autor, Jiří Plocek, 
potkal jako hudebník, vydavatel, publicista a rozhlasový redaktor. (Hudeb-
ní klubovna, 3. NP)
11. 10. / 18.00 Zapomenuté hvězdy: Maria Jeritza  – vzpomínkový po-
řad Vojena Drlíka (Velký společenský sál, 5. NP)
12. 10. / 10.00 – 12.00 Hvězdárna – exkurze – v rámci našeho putování 
po projektech financovaných z EU tentokrát navštívíme Hvězdárnu a pla-
netárium. Na otázku, zda budeme někdy cestovat vesmírem, nám odpoví 
zbrusu nový pořad v digitáriu pod hvězdnou oblohou „Rychleji než světlo 
– Sen o mezihvězdných výpravách“. Po té si prohlédneme celý nově zbu-
dovaný areál včetně výstav a exponátů. Vstup ZDARMA. Přihlašování do 6. 
10. na e-mail eu. brno@kjm.cz.
17. 10. / 17.00 Alergie a moderní společnost – moderní postupy v aler-
gologii, vycházející z imunologických kořenů. Principy alergických reakcí 
a jejich klinické projevy, možnosti vyšetření a komponentní diagnostika. 
Vše podstatné, co je třeba vědět o alergiích. Přednáší Prof. MUDr. Vojtěch 
Thon, Ph.D., z FN u sv. Anny. (Velký společenský sál, 5. NP)
18. 10. / 17.00 Za historií a památkami JV Moravy s Národním památ-
kovým ústavem – Brno po roce 1836 – urbanistická koncepce města 
– tentokrát bude řeč o rozvoji města Brna, hlavní metropole Moravského 
markrabství, který byl odstartován dlouho připravovanou stavbou Severní 
dráhy císaře Ferdinanda. Přednášku povede Ing. arch. Pavel Wewiora. (Vel-
ký společenský sál, 5. NP)
25. 10. / 17.30 Mýty a pravda ve výživě – přednáška o tom, jak to vlastně 
je s mnoha tvrzeními v oblasti výživy známými z medií – o překyselení or-
ganizmu, superpotravinách, škodlivosti mléka a vajec, margarínech apod. 
Přednáší hlavní lektor institutu zdravého života Welko, autor několika pub-
likací o výživě, Ing. Vladimír Klescht. (Velký společenský sál, 5. NP)
31. 10. / 17.30 Spisovatelé do  knihoven – Petra Hůlová – společný 
projekt Asociace spisovatelů a  českých knihoven, jehož podstatou jsou 
autorská čtení 10 literátů v 10 knihovnách po dobu 10 měsíců. Tentokrát 
se můžete těšit na autorské čtení nositelky hned několika prestižních oce-
nění. (Velký společenský sál, 5. NP)

RELAXOVAT
Od 26. 10. Kamera obscura – výstava fotografií populárního herce a mo-
derátora Igora Chmely
4. 10. / 18.00 Divadlo Járy Cimrmana slaví padesátiny – dlouhá histo-
rie a velká láska, Divadlo Járy Cimrmana ve vzpomínkách Jana Daleckého 
(Malý společenský sál, 5. NP)
5. 10. / 17.00 Milena Štráfeldová: Svatý rváč – Román o Jeronýmovi 
Pražském – autorské čtení spisovatelčina nového románu, který mapuje 
osudy Jeronýma Pražského, předního českého učence a blízkého přítele 
Jana Husa. (Café+, přízemí)
6. 10. / 17.00 Skupinová arteterapie – arteterapie využívá výtvarné 
umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace. Práce 
ve skupině poskytuje zázemí pro budování vzájemné podpory a užitečné 
zpětné vazby, vstupné 50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP).
12. 10. / 17.00 Strom šamanů – muzikoterapeutický příběh o původu ša-
manů s předním českým muzikoterapeutem Lubomírem Holzerem. Vhod-
né pro dospělé a starší děti.
16. 10. / 17.00 Biblioterapie – terapie četbou má mnoho podob. Možná 
ji aplikujete sami na sobě, aniž byste o tom věděli. Povídání o univerzálním 
terapeutickém potenciálu knih s  Janem Křečkem a  Marií Horkou. (Malý 
společenský sál, 5. NP).
Akce Strom šamanů a Biblioterapie probíhá v rámci projektu „Příběh v krea-
tivních terapiích“, který je finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR z pro-
gramu „Knihovna 21. století“. Kapacita neomezena. Vstup volný. Kontaktní 
osoba: Soňa Štoudková
17. 10. / 10. 15 Muzikoterapeutická prožitková relaxace – metoda 
celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera pod vedením Soni Štoudkové, 
vstupné: 50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP).
20. 10. / 18.00 Dramaterapie Josefa Zajíčka – Improvizace v osobním 
příběhu, vstupné 50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP) 
25. 10. / 17.00 Bubnohrátky – dílna muzikoterapeutického bubnování se 
Soňou Štoudkovou, vstupné 50,- Kč 
Počet účastníků na  muziko a  arteterapeutické akce (kromě vyznačených 
v programu) je omezen, je nutné si zakoupit vstupenky v Zákaznickém centru 
knihovny, Kobližná 4, děti platí od 3 let. Rezervace přes e-mail není možná. 
Kontaktní osoby: Hana Sakmarová a Soňa Štoudková, tel.: 542 532 170, mu-
zikoterapie@kjm.cz.

HRÁT SI
11. 10. / 10.30 Na výletě s Barnabáškem – s tříletým Barnabáškem se vy-
dáme společně na výlet do přírody. Copak tam asi Barnabášek objeví? To 
se dozvíte v pohádce, kterou bude číst Markéta Vydrová, ilustrátorka knihy 
o Barnabáškovi. S Markétou si také budeme kreslit a vymýšlet a poradíme 
Barnabáškovi, co všechno si s sebou vzít na takový výlet.
21. 10. / 11.30 LiStOVáNí – Petra Soukupová – Bertík a čmuchadlo – 
scénické čtení pro děti o  devítiletém Bertíkovi, kterému dokáže zlepšit 
jeho rozčarovaný pohled na svět teprve až setkání s tajemným čmucha-
dlem. Vstupenky v ceně 80,- Kč a 40,- Kč (dětská) je možné zakoupit v Zákaz-
nickém centru knihovny, Kobližná 4. (Velký společenský sál, 5. NP)
24. 10. / 17.00 Svět knih Pavla Čecha – setkání s malířem, autorem ko-
miksů, ilustrátorem a tvůrcem knih, jehož svět, který v knihách vytváří, při-
tahuje bez rozdílu velké i malé čtenáře. (Velký společenský sál, 5. NP)
   

POPRVÉ DO ŠKOLY – POPRVÉ DO KNIHOVNY
Projekt na podporu čtenářství u dětí prvních tříd

•	 Do 31. 10. 2017 / Registrace prvňáčků zdarma
•	 2., 3., 4. nebo 5. 10. 2017 / Slavnostní pasování prvňáčků      

na rytíře knih a čtenáře knihovny
•	 Bohatý doprovodný program

Podrobný program i termíny pasování na vaší pobočce naleznete 
v programové brožuře a na webu knihovny.

3. 10. / 16.00 Když svět zahalí tma – Dračí doupě – naše dobrodružné 
putování pokračuje. Dobrodruzi přicházejí na kloub tomu, proč je všude 
noc a možná mají řešení, někdo jim ale musí pomoct. (Dětská klubovna, 
3. NP) 
7. 10. / 10.00 – 14.00 STAR WARS čtení – Star Wars Reads je oficiální osla-
vou dětského čtenářstva skrze svět Star Wars! Pokud máte  rádi Star Wars, 
přijďte si do  Knihovny Jiřího Mahena v  Brně užít slavnostní dopoledne 
plné her, soutěží a hlavně knih! (Knihovna pro děti a mládež, 3. NP)
16. 10. / 16:00 Etuda pro tužku a papír – Tvůrčí psaní – inspirace pro 
vaše psaní je zase tu. Podněty a impulsy, čas na vaše tvůrčí dovádění, to 
vše zdarma v KJM. (Hudební klubovna, 3. NP)

MAHENŮV PAMÁTNÍK
Mahenova 8, tel. 543 248 479, pamatnik@kjm.cz
4. 10. / 19.00 Ani náhodou. Útulek č. 177. Divadlo improvizace
12. 10. / 18.00 Divadlo hudby a poezie Agadir uvádí…. Olga Nytrová
25. 10. / 17.00 Antonín Přidal: zpovědi a odposlechy – představení Di-
vadla Orfeus
30. 10. / 19.00 Žítkovské čarování - pravdivý příběh žítkovských bohyní, 
beseda s Jiřím Jilíkem

POBOČKY

BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
2. – 29. 10. Hrdě v mrvě – René Senko – Vesnické písně – výstava
2. – 29. 10. Podzimní HYGGE s Nakladatelstvím JOTA – výstava knih
5., 12., 19. a 26. 10. / 10.00 – 12.00 Knižní čtvrtek – seznámení s novin-
kami knižní produkce 
3. 10. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Myšák Očko – vhodné pro děti od 2 
do 5 let v doprovodu dospělého
18. 10. / 9.00 – 11.00 Setkání bohunických seniorů – seznámení s kni-
hovnou, posezení nad starými fotkami

ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
16. 10. / 13.00 – 17.00 Podzimní tvoření – výtvarná dílna pro děti i rodiče
25. 10. / 16.00 Pohádkové odpoledne – Příběhy pro nejmenší – čtení 
pro nejmenší v doprovodu dospělého 

ČERNOVICE, CHARBULOVA 38
tel. 548 538 275, cernovice@kjm.cz
Do 31. 10. Zákoutí Černovic – výstava fotografií Nadi Pelikánové

JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
Do 30. 10. Stavební slohy – výstava výtvarných prací žáků ZŠ Jasanová 

KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
tel. 547 382 893, libus@kjm.cz
31. 10. / 17.30 Istanbul – setkání s cestovatelkou Marií Lollok Klemen-
tovou
9. – 19. 10. / v půjčovní době Chobotnice z Kohoutovic – výtvarná dílna 
pro děti 

KOMÁROV, ČERNOVICKÁ 2B
tel. 545 234 480, komarov@kjm.cz
Do 27. 10. Autorské kompozice Dany Teinitzer – výstava


