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BRNĚNSKÉ DNY PRO ZDRAVÍ 2016
Ústřední knihovna, Kobližná 4:
26. 9. / 17.00 
ZEMĚ ZNÍ 
Relaxační dílna pro širokou veřejnost a zrakově handicapované osoby 
s Hanou Sakmarovou a Soňou Štoudkovou. Dílna integruje prvky mu-
zikoterapie a arteterapie v jeden celek a akcentuje rozvoj haptického 
vnímání i tvorby skrze materiály a nástroje rozvíjející tuto rovinu smy-
slového vnímání (Malý společenský sál, 5. NP)
26. 9. / 17.00 
MARFANŮV SYNDROM, ANEB KDYŽ VÝŠKA NENÍ JEN KRÁSA 
Přednáška o vzácném onemocnění prezentované studentkou Mole-
kulární biologie a  genetiky Bc.  Hanou Svozilovou, která má k  tomu-
to onemocnění blízko kvůli rodinné zátěži. Ne všichni lékaři o tomto 
onemocnění vědí, natož pacienti, a to, že si je člověk této diagnózy 
vědom, mu může zachránit život (Velký společenský sál, 5. NP)
27. 9. / 16.00 
NEJEN LÁSKA PROCHÁZÍ ŽALUDKEM 
Jak nám naši blízcí, strava, bakterie v nás i místa, kde bydlíme, ovliv-
ňují zdraví. Přednášet budou odborníci z Masarykovy univerzity (Malý 
společenský sál, 5. NP)
29. 9. / 17.00 
CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE PRO VŠECHNY 
Povídání PaedDr.  Lubomíra Holzera, předního českého muzikotera-
peuta, speciálního pedagoga i umělce, o možnostech využití metody 
celostní muzikoterapie (Malý společenský sál, 5. NP)
29. 9. / 18.30 
KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU 
Nejen o kreslení, ale i pohledu na svět a přístupu k řešení situací po-
mocí pravé mozkové hemisféry s Mgr. Martinou Šopfovou Bajerovou 
(Velký společenský sál, 5. NP)
1. 10. / 10.30 
MÓDNÍ VÝŽIVOVÉ SMĚRY – MAJÍ SMYSL?  
Povídání s  Lenkou Vymlátilovou o  moderních výživových směrech, 
rady, jak číst potravinové obaly a další zajímavosti. Rezervace: lenka@
vymlatilova.cz, tel.: 775 617 340 (Hudební klubovna, 3. NP)
1. 10. / 10.00 – 14.00 
DEN KRÁSY – NAUČTE SE BÝT KRÁSNÁ 
Přijďte se poradit, jak se líčit, co vám sluší a jak se rozveselit s barvami 
léta. Jak se postarat o svou pleť, aby byla stále žádoucí, mladistvá a vy 
se cítila krásně. Líčení a poradenství od vizážistky a nezávislé kosme-
tické poradkyně Michaely Kubné (Atrium, přízemí)

Pobočka „Na Křižovatce“, Křížová 24:
25. 9. / 18.00 
ZDRAVÉ A CHUTNÉ STRAVOVÁNÍ
Přednáška s ochutnávkou zdravých dobrot
27. a 29. 9. / 18.00 
PARTNERSKÝ MASÁŽNÍ WORKSHOP
Základní masérské hmaty, které ulevují od bolesti zad (akce pro páry, 
podložku s sebou)
 30. 9. / 13.00 a15.00 
ČISTÉ A ZDRAVÉ ZOUBKY 
Ukázka správné techniky čištění zubů a  mezizubních prostor (akce 
určená zejména pro rodiče s dětmi)

HRÁT SI 
14. 9. / 10.30 Dobrodružství opičky Rozárky s kama-
rády z Večerníčků – literární, výtvarná a pohybová dílna 
pro děti od 2 do 5 let (Hudební klubovna, 3. NP)
21. 9. / 10.30 Klub maminek – setkání pro maminky 
s dětmi do 3 let, téma: Péče o pleť aneb Jak být i po létě 
krásná (Hudební klubovna, 3. NP)

PRO MLÁDEŽ
12. – 16. 9. Objevím
14. 9. / 17.30 Fun2Play – jsi hráčem až do morku kostí a chceš 
si přátelsky popovídat jak o současných, tak nadcházejících her-
ních peckách? V tom případě za námi dojdi na Fun2Play, kde si, 
nejen o tomto, budeš moci pokecat s dvojicí nadšených hráčů 
Martinem a Tomášem (Hudební klubovna, 3. NP)
15. 9. / 15.30 Literární dílna – literární tvoření s mladou autor-
kou Terezou Matouškovou (Hudební klubovna, 3. NP)

19. – 23. 9. Naučím
21. 9. / 16.30 Naučte se naučit se – je pro tebe učení 
mučení? Přijď se přesvědčit, že učení můžeš zvládnout 
levou zadní. Helča Orálková tě naučí několik triků, aby ti 
to do hlavy lezlo samo (Teen, 3. NP)
22. 9. / 16.30 Do  It Yourself – náušnice, brož, nára-
mek, náhrdelník, nejen to si můžeš přijít vytvořit k nám 
do TEENu z tvárné hmoty FIMO. Fantazii a kreativitě se 
meze nekladou, takže se můžeš pořádně vyřádit. FIMO 
pro tebe máme nachystané a celá akce je grátis, prostě 
jen přijď!  (Teen, 3. NP)

TRÉNINK PAMĚTI PRO DOSPĚLÉ  
S certifikovanou trenérkou paměti Mgr. Helenou Orálkovou
Dopolední a odpolední kurz: 4. 10., 18. 10., 25. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 
11., 29. 11., 6. 12., 10.30 – 12.00 (1. kurz), 16.30 – 18.00 (2. kurz) 
Cena 400,- Kč / 8 lekcí . Vstupenky si můžete zakoupit v Zákaznic-
kém centru Ústřední knihovny, Kobližná 4.

SEZNAMTE SE S KLEINOVÝM PALÁCEM
Exkurze pro širokou veřejnost v uzavřených prostorách Kleinova palá-
ce, kde vás seznámíme s historií paláce, rodem Kleinů a jejich význa-
mem 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 incen-
trum@kjm.cz nebo osobně v Zákaznickém centru knihovny, Kobližná 
4. Termíny: 20. 9., 18. 10., 15. 11., 20. 12., vždy v 17.00, sraz u hlavní 
brány Kleinova paláce, nám. Svobody 15.

PŘEDSTAVUJEME VÁM SCHRATTENBACHŮV PALÁC
Termíny: 26. 9., 31. 10., 28. 11., 19. 12., vždy v 17.00, sraz v atriu 
knihovny, přihlašování na e-mailu: typltova@kjm.cz  

KULTURNÍ AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – ROČNÍK 2016/2017
KA3V je určena všem milovníkům historie a brněnské kultury vůbec 
ve věku 55+. Účastníci si v 6 kulturních institucích Brna vyslechnou 
nejen zajímavé přednášky, ale také si prohlédnou aktuální výstavy, 
zúčastní se komentované procházky městem, pozorování oblohy aj. 
Přihlášky se přijímají od 5. 9. 2016 v Zákaznickém centru KJM. Cena: 
1 680 Kč / 24 přednášek. 

PROVOZNÍ INFORMACE
Z  důvodů státního svátku budou ve  středu 28. 9. 2016 uzavřeny 
všechny provozy knihovny KJM. 

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

VZDĚLÁVAT SE
2. 9. / 18.00 Okolo světa stopem: Jižní Amerika – čes-
koslovenské cestovatelské duo HAHA (Harušťáková –
Habčák) představí své zážitky z dvouletého dobrodruž-
ství po Jižní Americe. Mimo jiné se dozvíte, jaké to je 
zažít erupci sopky v Chile nebo hyperinflaci ve Venezu-
ele a mnoho dalšího. (Velký společenský sál, 5. NP)
7. 9. / 17.30 Kandži no bunka neboli Kultura Kandži 
– japonské písmo je složitým komplexem tří znakových 
systémů – dvouslabičných písem a čínských znaků kan-
dži, které kromě výslovnosti nesou také slova. Více se 
dozvíte v  přednášce Barbory Klabačkové (Velký spole-
čenský sál, 5. NP)
14. 9. / 18.00 Literární dílna: Laureáti Nobelovy ceny 
– představení vybraných laureátů Nobelovy ceny za li-
teraturu a  jejich tvorby. Uslyšíte ukázky z děl Henryka 
Sienkiewicze, Ivana Alexejeviče Bunina, Iva Andriče, 
Jorgose Seferise, Imre Kertésze nebo Herthy Müller. 
Součást Babylofestu 2016 (Velký společenský sál, 5. NP)
21. 9. / 17.00 Historie a  současnost Podzámecké 
a Květné zahrady v Kroměříži – Ing. Lenka Křesadlo-
vá, PhD. představí historický vývoj obou zahrad a sezná-
mení nás s procesem a výsledkem posledních fází jejich 
obnovy dokončené v roce 2014. (Velký společenský sál, 
5. NP)

RELAXOVAT
14. 9. / 10.15 Muzikoterapeutická prožitková relaxa-
ce – metoda celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra 
Holzera pod vedením Soni Štoudkové, vstupné: 50,- Kč 
(Malý společenský sál, 5. NP)
16. 9. / 16.30 Artefiletika pro děti – pokračujeme 
v prožitkových dílnách pro naše nejmenší, kde si hra-
jeme, povídáme a tvoříme, dílna je určena dětem od 6 
do 12 let, vstupné 30,- Kč / dítě (Malý společenský sál, 
5. NP)
19. 9. / 17.00 Skupinová arteterapie – arteterapie 
využívá výtvarné umění jako prostředek k  osobnímu 
vyjádření v  rámci komunikace. Práce ve  skupině po-
skytuje zázemí pro budování vzájemné podpory a uži-
tečné zpětné vazby, vstupné 50,- Kč (Malý společenský 
sál, 5. NP)
19. 9. / 18.00 Na střeše Peru – o tom, že nejlepší odpo-
činek od práce v knihovně je putování Andami, se vás 
pokusí přesvědčit Lenka Rašková (Velký společenský sál, 
5. NP)
21. 9. / 18.00 Dramaterapie Josefa Zajíčka, vstupné 
50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP) 
21. 9. / 20.00 Kafe a cigárko – scénické čtení Listování, 
vstupenky v ceně 80,- Kč můžete zakoupit v Zákaznic-
kém centru, Kobližná 4 (atrium, přízemí)
22. 9. / 17.00 Podzimní bubnohrátky – dílna muzi-
koterapeutického bubnování se Soňou Štoudkovou,  
vstupné 50,- Kč (Dětský lesní klub Mariánka, na konci uli-
ce Samoty, Líšeň)
29. 9. / 16:00 Šestnáct schůdků aneb příběhy ze 
sklípku – křest již deváté knihy nevidomého autora Ji-
řího Maršálka (Velký společenský sál, 5. NP)
Počet účastníků na akce Artefiletika pro děti, Dramate-
rapie, Muzikoterapeutická prožitková relaxace, Pod-
zimní bubnohrátky a  Skupinová arteterapie je ome-
zen, nově je nutné si zakoupit vstupenky v Zákaznickém 
centru knihovny, Kobližná 4, děti platí od 3 let. Rezervace 
přes email není možná. Kontaktní osoby: Hana Sakmaro-
vá a Soňa Štoudková, tel.: 542 532 170, muzikoterapie@
kjm.cz.

1. 10. / 10.00 
KAVÁRNA ZLOMENÝCH SRDCÍ
představení Komorního divadla Brno, v rámci 
Dne seniorů

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

PROJEKT NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ U DĚTÍ PRVNÍCH TŘÍD

BRNĚNSKÉ DNY PRO ZDRAVÍ
23. 9. – 2. 10. 2016
Kampaň, jejímž záměrem je motivovat Brňany k dlou-
hodobému zájmu o zdravý životní styl. Tradičně se do ní 
zapojuje i  naše knihovna bohatým programem, který 
naleznete uvnitř bulletinu.

•	1.	9.	–	31.	10.	2016	Registrace prvňáčků zdarma
•	5.	nebo	6.	10.	2016	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.

RECYKLITERATURA
20. 9. 2016 / 17.00 / Velký společenský sál, 5. NP
Poetické i humorné literární tvoření s fotografiemi a texto-
vými fragmenty ze starých knih vyřazených z knihovního 
fondu. Hravě recyklovat literaturu zvládnou děti i dospělí!
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ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
1. – 29. 9. Máme rádi zvířata – výstava výtvarných pra-
cí žáku ZŠ Masarykova (ul. Zemědělská) 
22. 9. / 16.00 Pohádkové odpoledne – čtení pohádek 
pro nejmenší, tentokrát z knihy „Ve školce je prasátko“ 

ČERNOVICE, CHARBULOVA 38
tel. 548 538 275, cernovice@kjm.cz
Od 1. 9.  Než nás pozvou do Paříže – olejomalba Yvo-
ny Bartoňové a básně Jiřího Grégra   
21. 9. / 16.00 Jak šel život – autorské čtení a povídání 
o životě s Drahomírou Tišerovou

JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
1. – 30. 9. Kvítky, květy, květinky – výstava výtvarných 
prací žáků ZŠ Jasanová 

KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
tel. 547 382 893, libus@kjm.cz
20. 9. / 17.30 Srí Lanka a její příroda – setkání s cesto-
vatelem Jiřím Hruškou

KOMÁROV, ČERNOVICKÁ 2B
tel. 545 234 480, komarov@kjm.cz
Od 12. 9. Koně a Vysočina – obrazy Dany Pacákové
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MAHENŮV PAMÁTNÍK
Mahenova 8, tel. 543 248 479, pamatnik@kjm.cz
7. 9. / 17.00 Zářijové mudrování Jaroslava Tučka  
13. 9. / 19.00 Útulek č. 169 - Divadlo improvizace – Vždy připraven

POBOČKY
BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
1. – 30. 9. Svět prvních vět – napište nám zajímavou a  trefnou první 
větu z oblíbené knížky, soutěž pro děti i dospělé
5. – 30. 9. Pocity na papíře – tvorba Petry Pěchoučkové 
26. – 30. 9. Cestujeme dál – výstava turistických průvodců ke Světové-
mu dni cestovního ruchu (27. 9.)
1., 8., 15., 22. a 29. 9. / 10.00 – 12.00 Knižní čtvrtek – seznámení s no-
vinkami knižní produkce 
6. 9. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Víla Jahůdka – vhodné pro děti od 2 
do 5 let v doprovodu dospělého
20. 9. / 17.00 Literární kavárna – Agatha Christie – Mgr.  Petr Vurm, 
Ph.D. z FF MU bude vyprávět o životě a díle autorky u příležitosti 100. vý-
ročí, kdy začala psát.

BYSTRC, VONDRÁKOVA 15
tel.: 546 221 726, vondrakova@kjm.cz
1. – 29. 9. První čtení to nic není – výstava knih i odborné poradenství
1. – 29. 9. Postavičky z Večerníčků – výstava dětských výtvarných prací 

KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
5. – 30. 9. Veselý svět v klapkách a jiné humorné obrázky – tvorba 
Yvony Novákové
17. 9. / 13.00 – 16.00 Erbovní slavnosti Králova Pole – přijďte k nám 
na pobočku v sobotu – výroba placek, bubnohrátky, prohlídka knihovny 
a možná i nějaké překvapení.

LÍŠEŇ, JÍROVA 2
tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz
1. – 29. 9. Krajinky – Ivan Démuth a jeho tvorba

ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
22. 9. / 18.00 Nejen o Velké Moravě – povídání se spisovatelem Stani-
slavem Češkou

ŽEBĚTÍN, KŘIVÁNKOVO NÁM. 35
tel.: 778 750 073, zebetin@kjm.cz
22. 9. / 18.00 Harmonie osobnosti s vizážistkou – jak lze s pomocí ur-
čitých pravidel, se znalostí barevné typologie, oděvního stylu a s pomocí 
vizážistky dosáhnout celkové harmonie. Přednáší Markéta Povolná.

ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
1. 9. / 15.00 Klub šikulek – vyrábíme stojánek na fotky z drátku a kamene
29. 9. / 14.00 Bezpečně doma i při sportu – beseda

1. 9. – 31. 10. 2016 Jižní Morava čte: Legendy a mýty mého kraje – literární soutěž pro děti a mládež od 6 do 18 let, soutěže se účastní tyto pobočky: Bohunice, Bystrc, Černá Pole, Černovice, Líšeň, Žebětín. Podrobnosti 
na jednotlivých provozech a na webu KJM.


