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18. 8. / 18.00 Filmový podvečer – Kola versus auta (Švédsko, 
2015, 88 min.) – São Paulo, Los Angeles nebo Toronto jsou známé 
svou problematickou dopravní politikou. Diktát automobilové-
ho průmyslu, leckde nejvýraznějšího zdroje financí pro městské 
i  státní kasy, má fatální dopad na celý městský prostor, plynulý 
pohyb obyvatel, jejich čas i zdraví. Dokument sleduje, jak se pro 
řadu jedinců stala východiskem městská cyklistika a jak spolu se 
zvyšujícím se počtem cyklistů sílí po celém světě občanské inicia-
tivy na jejich podporu. Film se dotkne situace ve městech, kde se 
kola stala převažujícím dopravním prostředkem (Berlín, Amster-
dam či Kodaň). Inspirativní snímek má široký záběr, dává prostor 
nápaditým komentářům a představuje různé aspekty boje cyklis-
tů o bezpečný pohyb ve městech – s vtipem, nadhledem a za při-
tažlivého hudebního podkresu. Film uvede a  situaci cyklistů 
ve městě Brně okomentuje Michal Šindelář z „Brno na kole, 
z.s.“ Cyklisté a koloběžkáři jsou vítáni, hlídání bude zajištěno. 
(Velký společenský sál, 5. NP)  
29. 8. / 16.00 Workshop Heuréka – inspirativní setkání o vzdě-
lávání a badatelská dílna pro děti. Zdarma. Registrace na www.
zsheureka.cz. (Malý společenský sál, 5. NP)  

TEEN
Přijď si o prázdninách zapařit do TEENu! Deskovky, karetní hry, 
fotbálek, Twister či Xbox. To vše tu máme a čeká tu přes prázdni-
ny na tebe. Každý týden v jedno odpoledne se bude pouze pařit, 
takže jestli nemáš žádné plány na prázdniny, dojdi. Klidně i poka-
ždé. Termíny: 7. 7., 13. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 10. 8., 18. 8., 22. 8. 
2016 / 14.00 – 18.00 

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 účastníků. Přihlašování je možné na  e-
-mailové adrese incentrum@kjm.cz nebo osobně v Zákaznickém 
centru knihovny, Kobližná 4. Termíny: 19. 7. a 16. 8., 17.00, sraz 
u hlavní brány Kleinova paláce, nám. Svobody 15.

PŘEDSTAVUJEME VÁM SCHRATTENBACHŮV PALÁC
Exkurze pro širokou veřejnost v  Ústřední knihovně, kde vás se-
známíme s  historií paláce i  veřejného knihovnictví v  Brně či se 
službami, které knihovna poskytuje. Exkurze se uskuteční při 
minimálním počtu 5 účastníků. Přihlašování je možné na mailo-
vé adrese typltova@kjm.cz.  Termíny: 25. 7. a 29. 8., 17.00, sraz 
v atriu knihovny.

AUTOMATIZACE POBOČEK
Na začátku června přibyla mezi automatizované provozy další 
pobočka, tentokrát v Bosonohách. V současné době na auto-
matizaci připravujeme pobočku v Horních Heršpicích.  Znamená 
to, že na podzim toho roku budete moci s jedním průkazem na-
vštívit 24 poboček, Ústřední knihovnu i Mahenův památník.

PROVOZNÍ INFORMACE
Z důvodů státních svátků budou ve dnech 5. a 6. 7. 2016 uza-
vřeny všechny provozy knihovny. Upozorňujeme na  prázd-
ninovou půjčovní dobu na  jednotlivých provozech knihovny. 
Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz.  Všem našim čtenářům 
a návštěvníkům přejeme příjemně prožitý čas dovolené.

TIPY NA DÁRKY PRO VAŠE BLÍZKÉ
Pohlednice se čtenářskou tramvají – 
cena 5,- Kč
Magnetka či placka s motivem knih 
nebo opičkou Rozárkou – cena 10,- Kč 
(37 mm), 13,- Kč (44 mm)
Klíčenka s motivem knih nebo opičkou 
Rozárkou – cena 20,- Kč
Zrcátko s motivem knih nebo opičkou 
Rozárkou – cena 25,- Kč

Blok A5 – cena 30,- Kč
Hrníček s motivem knih v dárkovém balení – cena 130,- Kč
Trička – pro děti – cena 130,- Kč, pro dospělé, bílé – cena 150,- Kč, 
pro dospělé, černé – cena 170,- Kč

PODZIMNÍ VÝHLEDY
Stejně jako v letech předchozích pro vás na podzim chystáme řadu zajíma-
vých projektů. Tradičně se můžete těšit na projekt Poprvé do školy – Poprvé 
do  knihovny i  na  další běh Kulturní akademie třetího věku. Na  začátku 
října tu bude Týden knihoven a s ním plno přitažlivých akcí propagujících 
knihovnu i  čtenářství vůbec. O  všech akcích vás budeme včas informovat, 
sledujte náš web i FB.

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

VZDĚLÁVAT SE
13. 7. / 17.30 Východní mentalita v umění očima Zápaďana – kýč, roztomilost 
anebo prostě úlet - nejčastější reakce lidí, koukajících na východní tvorbu a al-
ternativu (anime nepočítaje). Myšlenky o tom, co se za tím skrývá, často končí 
na komentářích, že je to nepochopitelné anebo Východ se pokouší napodobovat 
Západ. Další sorta lidí hledá ve vyjadřování východňanů odkazy a gesta, která 
mají mít hlubší význam. Návštěva reality (ne)všedních dnů a nakouknutí pod po-
kličku uměleckým „kuchařům“ přinese bohatý umělecko-kulturní zážitek. Před-
náší Kristýna Mikésková. (Velký společenský sál, 5. NP)  
3. 8. / 17.30 Turistovy malé radosti v  Japonsku – na  nástupišti vás cedule 
a symboly navedou tak, aby přímo před vámi zastavily dveře vagónu, do které-
ho máte místenku. V samoobsluze vám k právě zakoupené svačince dají zdarma 
hůlky. V Japonsku jako turista narazíte na nepřeberné množství malých příjem-
ných překvapení, která v různé míře usnadňují nebo zpříjemňují život. Přednáška 
Lucie Melounové se zaměří právě na tyto drobnosti, které jako celek dělají z ná-
vštěvy Japonska nezapomenutelný zážitek. (Velký společenský sál, 5. NP)  
4. 8. / 16.00 Au-pair pobyty v zahraničí se Student Agency – přijďte si poslech-
nout více o tom, jak vycestovat do zahraničí jako au pair, prožít několik měsíců 
jako člen hostitelské rodiny, seznámit se s podobně smýšlejícími mladými lidmi 
z různých koutů světa a ještě za to dostat zaplaceno. (Velký společenský sál, 5. NP)  

RELAXOVAT
7. 7. / 15.00 Filmové odpoledne – Můj svět je disco (Německo, 2013, 98 min.) - 
Florian se nechce učit jezdit na mopedu, radši by klavír. A vůbec nejradši se spolu 
s mámou navléknou do blýskavých kostýmů a paří na hity Christiana Steiffena, 
dvouhlasně si notujíce „sním, sním, o styku pohlavním…“ To jeho otce, macho 
trenéra skoků do vody, příliš netěší a Florian se svěřuje mámě se strachem, že ho 
táta ani nemá rád... Pak přichází zásah osudu, po kterém se otec se synem každý 
uzavírají do světa svých fantazií. A na scéně se objevuje sličný skokan Radu, kvůli 
kterému by každý okrouhlý nemotorný puberťák překonal strach z vysoké věže 
nad bazénem. Flori musí najít rovnováhu mezi svými kouzelnými sny a realitou, 
kde si k němu nemotorně hledá cestu jeho táta. (Velký společenský sál, 5. NP)  
11. 7. / 16.00 – 18.00 Recykliteratura – poetické i humorné literární tvoření s fo-
tografiemi a textovými fragmenty ze starých knih vyřazených z knihovního fondu. 
Hravě recyklovat literaturu zvládnou děti i dospělí! (Velký společenský sál, 5. NP)  

11. 8. / 10.00 – 18.00 Kniha a káva, 2 v 1 v KJM – přesně tuto dvojici potěšení 
budeme servírovat našim návštěvníkům a čtenářům, celý den budeme v atriu 
a kavárně hostit brněnskou značku kávy Cafe d´Elvert. Dozvíte se nejenom to, 
jak kávu správně připravit a další zajímavosti, ale hlavně ji budete moci rovnou 
ochutnat připravenou profesionálními baristy. (Atrium, přízemí)
11. 8. / 17.00 Povídání s baristy o stylu pražení a vlivu pražení na chuť kávy, 
stylu přípravy kávy (jakou kávu použít a jakou zvolit hrubost mletí), o čerstvosti 
kávy a správném skladování, o tom, jakou kávu si vůbec vybrat a jak z ní vyrobit 
nejchutnější espresso. (Velký společenský sál, 5. NP)

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU

www.facebook.com/kjmbrno

KONTAKTY
Informační služby:
Informace o EU:
Pořady pro školy:

tel.: 542 532 164, informace@kjm.cz
tel.: 542 532 166, eu.brno@kjm.cz
www.kjm.cz/skoly

Veškeré dotazy zasílejte na email: ptejteseknihovny@kjm.cz

Statutární město Brno finančně podporuje 
Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.

PARTNEŘI KJM

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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OHLÉDNUTÍ ZA POLOVINOU ROKU 2016

Artefiletika pro děti

Knižní automat v rámci oslav 95. výročí 
založení KJM

Audiotéka LIVE – setkání s hercem Ladislavem 
Frejem

Prezentace pobočky v Bystrci na akci 
„Dobrý den“

Klíčování dětí 1. tříd v rámci projektu 
Poprvé do školy – Poprvé do knihovny

Autorské čtení Emmy Braslavsky v rámci 
projektu Meeting Brno 2016

Muzejní noc a autorské divadlo MALÉhRY Noc literatury 2016 Pravidelné PC kurzy v IN-centru Happening u tramvaje

SVĚT PODLE ŠAŠKA 
4. 7. – 4. 8. 2016
Hravá výstava jednoho z  našich nejvýznamnějších 
ilustrátorů Miroslava Šaška, expozice je koncipována 
jako jedna velká interaktivní hra, která děti i dospělé 
seznamuje s Šaškovým dílem. 

NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM 2014/2015  4. 7. – 31. 8. 2016
výstava knih a ilustrací, pořádá nakladatelství Meandr
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KOMÁROV, ČERNOVICKÁ 2B
tel. 545 234 480, komarov@kjm.cz
4. 7. – 30. 8. Světlo – tvorba žáků výtvarného oboru ZUŠ Slunná

KOMÍN, VAVŘINECKÁ 13
tel. 541 222 930, vavrinecka@kjm.cz
Do 31. 8. Skřítci Knihovníčci se představují – výstava prací dětí z MŠ Řezáčova

LÍŠEŇ, JÍROVA 2
tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz
4. 7. – 31. 8. Effeta – tvorba klientů denního stacionáře

MALOMĚŘICE, SELSKÁ 16
tel. 545 230 056, malomerice@kjm.cz
3. 8. / 17.00 Muzikoterapeutická relaxace v  plenéru – přijďte se zaposlouchat 
do zvuků muzikoterapeutických nástrojů a šumění stromů v malebné zahradě malo-
měřické pobočky. Při muzikoterapeutické relaxaci dochází ke zklidnění, emočnímu 
uvolnění, energizaci a harmonizaci těla i duše. Každý prožitek je jedinečný a nezopa-
kovatelný.
4. 8. / 17.00 Arteterapie v  zahradě – ochutnávka ze světa výtvarného tvoření 
za účelem relaxace, hlubšího sebepoznání i porozumění druhým. Prázdninové seze-
ní tentokrát netradičně uspořádané pod širým nebem nabídne především uvolnění 
a spontánní tvorbu v příjemném prostředí letní zahrady.  Dílna je určena dospělým, 
ale vítány jsou i všechny tvořivé děti. Akce proběhne za každého počasí.
Na obě akce je nutné se registrovat na tel.: 542 532 170, muzikoterapie@kjm.cz, kontakt-
ní osoby: Soňa Štoudková, Hana Sakmarová.

BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
4. 7. – 30. 8. Čtenářské kluby se představují – vý-
stava prací čtenářských klubů 
4. 7. – 30. 8. Mikuláš v létě aneb Prázdniny začí-
nají – výstava dobrodružné literatury pro děti 

BYSTRC, VONDRÁKOVA 15
tel.: 546 221 726, vondrakova@kjm.cz
Do 30. 8. V kreslení a rýmování dětem nikdo ne-
zabrání – výstava prací dětí ze ŠD Heyrovského 
4. 7. – 30. 8. Velká prázdninová zábava pro malé 
i velké – soutěže, malování, puzzle, hlavolamy, hry 
i čtení (dětské oddělení)

ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
4. 7. – 30. 8. Prázdniny s knížkou – prázdninový 
literární kvíz pro děti 

JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
4. 7. – 30. 8. Nechybí vám náhodou – výstava zálo-
žek a roztodivných předmětů zanechaných v knihách 

STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
4. 7. – 31. 8. Brno v komiksu – příběhy 
o významných brněnských přírodních, 
historických i  kulturních památkách 
formou komiksu

ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
4. 7. – 31. 8. Atelier Kočka – výstava

ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
4. – 28. 7. Adolf Born – výstava knih 
s  ilustracemi nedávno zesnulého vý-
tvarníka
4. 7. – 30. 8. O  Krtkovi – výstava vý-
tvarných prací dětí MŠ Sedmikráska  
Plaveme s knihou – pobočka věnova-
la na  koupaliště v  Zábrdovicích vyřa-
zené knihy a časopisy ze svého fondu 
pro zpestření vašeho pobytu. Tak nevá-
hejte a začtěte se do zajímavých titulů 
nebo přineste nějakou knížku pro další 
návštěvníky.
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POBOČKY


