
SLATINA, JIHOMORAVSKÉ NÁM. 1
tel. 545 217 394, jihomoravnam@kjm.cz
8. 3. / 10.00 – 15.00 Jaro, napověz – výtvarná dílna pro děti i jejich rodiče

STARÉ BRNO, „NA KŘIŽOVATCE“, KŘÍŽOVÁ 24
tel. 704 421 303, krizova@kjm.cz
3. 3. / 17.30 Cestovatelský pátek: Venezuela – beseda s Matějem 
Chudou 
7. 3. / 17.00 Herden – hraní deskových her pro děti i dospělé
10., 14., 17., 21., 24. a  28. 3. / 17.00 – 20.00 Kurz tvůrčího psaní – 
vede Jan Harnušek

STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
Do 20. 3. Nepál – náboženské svátky – výstava Česko – nepálské spo-
lečnosti
1. – 31. 3. Jaro – výstava výtvarných prací výtvarné práce dětí MŠ speci-
ální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno (pracoviště DRC Medvídek)
13. – 17. 3. Velká jarní křížovkářská soutěž pro děti 
8. 3. / 14.00 – 17.00 „Babičko, jak se ti líbila?“ aneb Co četly babičky, 
když byly malé – zábavné odpoledne pro babičky s vnoučaty
29. 3. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Knihovnické pohádky – pro děti 
od 2 do 5 let s doprovodem

VINOHRADY, VELKOPAVLOVICKÁ 25
tel. 544 217 645, velkopavlov@kjm.cz
23. 3. / 16.00 Povídáme pohádku – Pohádky ovčí babičky – čtení pro 
nejmenší 

ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
1. – 31. 3. Moje babička – literární soutěž pro děti všech věkových 
kategorií 
1. – 31. 3. Žiji a maluji ráda – Ing. arch. Jana Urbana a její tvorba, výstava
23. 3. / 18.00 Má asertivita místo při výchově dětí – přednáška zná-
mého psychologa PhDr. Tomáše Nováka

ŽEBĚTÍN, KŘIVÁNKOVO NÁM. 35
tel.: 778 750 073, zebetin@kjm.cz
22. 3. / 18.00 Jak na jaře zhubnout – setkání s výživovým poradcem 
Martinem Forejtem

ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
1. – 31. 3. Obal na knihu – tvorba dětí ZŠ Kuldova
2. 3. / 15.00 Klub šikulek – prstýnek z knoflíku, pro holky od 9 do 15 let
30. 3. / 14.00 Babička – ukázky z knížky čte místostarostka MČ Židenice 
Monika Doležalová

OSOBNÍ KNIHOVNICE
Nevíte, co si máte vybrat za knihu? Zdá se vám, že již máte vše zajímavé 
přečtené? Chcete poradit? Obraťte se na osobní knihovnici.  
9. a 23. 3., vždy 11.00 – 12.00, 17.00 – 18.00 
Ústřední knihovna, Kobližná 4, místnost časopisů, 2. NP

SEZNAMTE SE S KLEINOVÝM PALÁCEM
21. 3., 18. 4., 16. 5., vždy od 17.00, sraz u hlavní brány Kleinova paláce, 
nám. Svobody 15, přihlašování na e-mailu: incentrum@kjm.cz 

PŘEDSTAVUJEME VÁM SCHRATTENBACHŮV PALÁC
27. 3., 24. 4., 29. 5., vždy od 17.00, sraz v atriu knihovny, přihlašování 
na e-mailu: typltova@kjm.cz  

www.kjm.cz

DOPROVODNÝ PROgRAM V URBAN CENTRU:
7. 3. 2017 / 17.00 – 18.00
Březen – měsíc čtenářů – nabídka novinek, které ovládnou Velký knižní 
čtvrtek a další zajímavosti ze světa literatury
14. 3. 2017 / 17.00 – 18.00
Trénink paměti – jak potrápit paměť a přitom si na vše vzpomenout

VELKÝ KNIŽNÍ ČTVRTEK
Knihkupectví Kosmas, známí spisovatelé a jejich nejčers-
tvější novinky 
23. 3. 2017 / 17.00 / Atrium

LICHOŽROUTI 
Scénické čtení Listování
25. 3. 2017 / 11.00 / Velký společenský sál, 5. NP
Ztrácí se vám ponožky? A víte, kdo za to může? Přijďte se podívat na ty 
záhadné tvory, kteří vám dělají z párů licháče. Hrají Pavel Oubram, Tomáš 
Drápela a Věra Hollá

AUDIOVIZUÁLNÍ LITERÁRNÍ KVÍZ
Poznáte knihu podle hlavního hrdiny či dokonce už z dál-
ky podle obálky?
21. a 28. 3. 2017 / 18.00 / Café Mahen
Populárně znalostní soutěž ve stylu pub kvízu, ale tentokrát o literatu-
ře, knihách a čtení. Registrace týmů (1 – 5 hráčů) předem na: kultura2@
kjm.cz.

95 NEJ KNIHOVNY JIŘÍHO MAHENA
V BRNĚ 1921 – 2016

NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI (13. – 19. 3. 2017)
Trápí vás paměť? Chcete se naučit trénovat 
svůj mozek? Navštivte jednu z našich před-
nášek v rámci Národního týdne trénování 
paměti. 

Ústřední knihovna, Kobližná 4:
13. 3. / 10.00, přednáší Jana Šubrová (Malý společenský sál, 5. NP)
13. 3. / 17.00, přednáší Mgr. Helena Orálková (Malý společenský sál, 5. NP)
14. 3. / 17.00, přednáší Mgr. Helena Orálková (Urban centrum, Mečová 5)
16. 3. / 16.00, přednáší Mgr. Helena Orálková, pro žáky a studenty (Hu-
dební klubovna, 3. NP)

Po - Pá  9.00 – 20.00, So 10.00 – 16.00
•	 Výběrová	káva	z brněnské	pražírny		 	 	 	

Rebelbean

•	 Víno	z čejkovického	vinařství	Sýkora

•	 Snídaně,	svačiny	vhodné	i pro	děti

•	 Polévky

•	 Skvělé	zákusky	od místních	cukrářů

•	 Alternativy	pro	celiaky,	vegany

•	 Příjemné	posezení	přímo	v budově	KJM		 	 	
a literární krmítko

•	 Zvýhodněná	nabídka	pro	čtenáře	KJM

Těšíme se na Vás!

PRODLOUŽENO DO 17. 3. 2017

URBAN CENTRUM 
Stará radnice, Mečová 5

Interaktivní výstava 
představující knihovnu 
v proměnách času

BŘEZEN
MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2017

KNIŽNÍ AUTOMAT
Vhoďte desetikorunu 
a získejte třeba novou knihu 
z Nakladatelství JOTA
16. 3. 2017 / 10.00 - 11.00, 
16.00 – 18.00 / Atrium



www.kjm.czBŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2017

BYSTRC, VONDRÁKOVA 15
tel. 546 221 726, vondrakova@kjm.cz
2. – 24. 3. Březen patří vám – nabídka nejlepších knih pro děti i dospělé 
spojená s vědomostním testem i soutěžemi
6. – 8. 3. Pohádková babička – výstava knih 
9. 3. / 16.00 Předu, předu pohádku – babičkovské čtení spojené s hrou 
a hádankami
23. 3. / 16.00 O veselé babičce – loutkové divadlo pro malé i větší děti 

ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
1. – 31. 3. Recept na nejlepší babičku – výstava, vnoučata představují 
svoji babičku různými způsoby
6. 3. / 16.00 Čtenář roku 2016 – vyhlášení nejlepší čtenářské babičky
8. 3. / 16.00 Čtení s pohádkovou babičkou – z knihy Jiřího Kahouna 
Pidibabka z Brd, čtení pro nejmenší děti s doprovodem dospělé osoby
20. 3. 17.00 Blanka Hošková – setkání se známou autorkou románů 
pro ženy
31. 3. / 15.00 – 19.00 Noc s Andersenem – zábavné odpoledne, přihláš-
ky a soutěžní úkol u knihovnic

JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
Do 31. 3. Střední Dalmácie – výstava fotografií Milady Kozlovské 
1. – 31. 3. Pohádkové babičky – soutěž pro děti do 15 let

KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
tel. 547 382 893, libus@kjm.cz
13. – 23. 3. / v půjčovní době Těšíme se na jaro – výtvarná dílna pro 
děti i jejich rodiče 
28. 3. / 17.30 Island a Faerské ostrovy – setkání s cestovatelem Mila-
nem Štouračem

KOMÍN, VAVŘINECKÁ 13
tel. 541 222 930, vavrinecka@kjm.cz
9. 3. / 10.00 Já a lidé kolem mě – Člověk v sociálních vztazích – před-
náška klinické psycholožky PhDr. Jitky Partyšové
23. 3. / 10.00 Pavel Čech – povídání se známým malířem, ilustrátorem 
i tvůrcem autorských knih

KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
1. 3. / 16.00 Šestnáct schůdků, aneb příběhy ze sklípku – autorské 
čtení nevidomého autora Jiřího Maršálka 
1. – 31. 3. Tvorba dětí z Kociánky – výstava
13. – 24. 3. Seniorský kvíz – česká historie

LESNÁ, HAŠKOVA 4
tel. 548 526 935, haskova@kjm.cz
1. – 31. 3. Babičky v literatuře – výstava
16. 3. / 16.00 Babičky čtou dětem – zábavné odpoledne pro menší děti
21. a 23. 3. / 13.00 – 18.00 Hravé jaro – výtvarná dílna pro děti i jejich 
rodiče

LÍŠEŇ, JÍROVA 2
tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz
1. – 31. 3. A. E. Poe – Havran – ilustrace Lucie Munclingerové
13. – 17. 3. / v půjčovní době Prázdniny v knihovně – zábavný pro-
gram pro děti (vymaluju si postavičku, poskládej puzzle nebo obří 
kostky)

NOVÝ LÍSKOVEC, OBLÁ 75A
tel.: 547 223 589, obla@kjm.cz
28. 3. / 18.30 Wales – trochu jiná Británie – setkání s cestovatelem 
Jaromírem Novákem

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

VZDĚLÁVAT SE
1. – 31. 3. Brno – výstava street fotografií slovenské fotografky Báry 
Raczové
1. – 31. 3. „Račte vstoupit do mé boudy, podívat se na velbloudy“ 
– výstava koláží slovenské autorky Anity Bartos, vernisáž výstavy – 1. 3. 
2017 od 18.00 hodin. 
8. 3. / 18.00 Čtenářská výzva – Challenge accepted – Výzva přijata – 
už jste o ní slyšeli? Chcete se hecnout a dát za rok alespoň dvacet knih? 
Přijďte a my vám poradíme knihu, která vám rozšíří vaše dimenze. (Velký 
společenský sál, 5. NP)
13. 3. / 17.30 Žena, která přežila gulag – vyprávění Věry Sosnarové 
z Brna, která prošla hrůzami gulagu a je ochotná se o svoje zkušenosti 
podělit. (Velký společenský sál, 5. NP)
15. 3. / 17.00 Stavební památky německého etnika ve  vesnickém 
prostředí jižní Moravy – cyklus přednášek připravovaných ve  spolu-
práci s Národním památkovým ústavem, kdy se přemístíme z hradů a za-
hrad do měst. Přednáší Mgr. Alena Dunajová. (Velký společenský sál, 5. NP)
21. 3. / 17.30 Rosa de Sar: Magisterium Karlštejna – co když stavba 
hradu Karlštejna i jeho malířská výzdoba vycházejí z templářské tradice, 
křesťanského hermetismu a  svobodných umění kvadrivia, zde zastou-
pených posvátnou geometrií, alchymií, astrologií a  hudbou ve  smyslu 
kosmologickém. Přijďte si poslechnout zajímavé autorské čtení Hany 
Blochové z druhého, rozšířeného vydání knihy i historickou hudbu. (Vel-
ký společenský sál, 5. NP) 
22. 3. / 18.00 Malé divadlo hudby – Miloš Štědroň tradičně i netra-
dičně – tentokrát o hanáčtině a hantecu (Velký společenský sál, 5. NP)

RELAXOVAT
10. 3. / 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 užiteč-
né zpětné vazby, vstupné 50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP).
20. 3. / 16.30 Artefiletika pro děti – artefiletické dílny pomocí výrazové 
hry, spontánní tvorby a reflektivního dialogu citlivě a všestranně rozvíjí 
dětskou osobnost. Je využíváno metod z výtvarné, hudební i dramatic-
ké oblasti. Dílna je určena dětem od 6 do 12 let, vstupné: 30,- Kč (Malý 
společenský sál, 5. NP)
20. 3. / 17.00 Jarní bubnohrátky – dílna muzikoterapeutického bubno-
vání se Soňou Štoudkovou pro dospělé a starší děti, bubnuje se za kaž-
dého počasí u ohně v týpí, vstupné 50,- Kč (Pozor! Místo konání - Dětský 
lesní klub Mariánka, Líšeň).
21. 3. / 10.15 Muzikoterapeutická prožitková relaxace – metoda ce-
lostní muzikoterapie PaeDr. Lubomíra Holzera pod vedením Soni Štoud-
kové, vstupné: 50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP)
27. 3. / 17.00 Země zní – relaxační dílna pro širokou veřejnost a osoby 
se zrakovým postižením, která propojuje prvky muzikoterapie a artete-
rapie. Prostor pro sdílení a spoluprožívání procesu tvoření s hlínou a hry 
na tibetské mísy a hliněné nástroje. Délka trvání: cca 90 min., vstupné 
50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP)
29. 3. / 18.00 Dramaterapie Josefa Zajíčka, vstupné 50,- Kč (Malý spo-
lečenský sál, 5. NP) 
30. 3. / 17.30 Filmový večer – Zázračné dítě internetu (USA, 2014, 105 
min.) – snímek o životě zázračného dítěte internetu otevírá otázku inter-
netové bezpečnosti a vztahu technologií a občanských práv v součas-
ném světě. (Velký společenský sál, 5. NP)

Počet účastníků na akce Artefiletika pro děti, Dramaterapie, Jarní bub-
nohrátky, Muzikoterapeutická prožitková relaxace, Skupinová artete-
rapie a Země zní je omezen, je nutné si zakoupit vstupenky v Zákaznic-
kém centru knihovny, Kobližná 4, děti platí od  3 let. Rezervace přes email 
není možná. Kontaktní osoby: Hana Sakmarová a  Soňa Štoudková, tel.: 
542 532 170, muzikoterapie@kjm.cz.

HRÁT SI
15. 3. / 10.30 Dobrodružství opičky Rozárky tentokrát 
na téma „Výprava ke hvězdám“, literární, výtvarná a po-
hybová dílna pro děti od 2 do 5 let (Hudební klubovna, 
3. NP)
22. 3. / 10.30 Čteme a znakujeme - Pohádkové čtení „Za Aničkou kolem 
světa“, tentokrát se vydáme do  Itálie, mezigenerační program pro (ne)
slyšící děti a jejich (pra)rodiče (Malý společenský sál, 5. NP)
Od 28. 3. Čtyřlístek slaví – tvorba dětí z Mateřské školy při Fakultní ne-
mocnici Brno, p. o., vernisáž výstavy – 28. 3. od 16.00 hodin. 
 

7. 3. / 15.30 Když svět zahalí tma – Dračí doupě – naši dobrodruzi se 
pomalu rozkoukávají. Zjistili, že na přístavní město Frega útočí podivní 
tvorové a přislíbili starostovi, že zjistí, co jsou zač. Také má dorazit sám 
vévoda ze Zlamaku s  informacemi ze západní fronty a určitě bude mít 
čerstvé zprávy i od samotného krále. Společnost se ve světě, kde vládne 
jen noc, bouří a dobrodruzi se snaží zamezit další občanské válce. (Dět-
ská klubovna, 3. NP)
16. 3. / 16.00 Učení oklikou – chceš se dozvědět, proč bys už jako teen-
ager měl trénovat mozek a co to vlastně znamená? Nevíš, co si představit 
pod pojmem mnemotechniky a už vůbec netušíš, že ti mnemotechniky 
můžou ulehčit učení se do školy? Pak je tato přednáška v rámci Národní-
ho týdne trénování paměti určená právě tobě. (Hudební klubovna, 3. NP)
20. 3. / 16.00 Etuda pro tužku a papír – Píšeš rád? Přijď mezi nás a vydej 
se s námi po stopách rapu. Rádi tvoříme, hrajeme si se slovy a vymýšlíme 
příběhy. Tentokrát se mrkneme na Havrana od E. A. Poa, ve kterém na-
jdeme první náznaky rapu. (Hudební klubovna, 3. NP)
22. 3. / 17.30 Deskománie – zastavte se do Café Mahen vyzkoušet ně-
kterou z  her, kterou si pak také můžete půjčit domů. Pravidla vás rádi 
naučíme a dobré kafe váš zážitek ze hry určitě pozdvihne. (Café Mahen)

MAHENŮV PAMÁTNÍK
Mahenova 8, tel. 543 248 479, pamatnik@kjm.cz
1. 3. / 19.00 Čáryfuk – Útulek č. 173, Divadlo improvizace
8. 3. / 18.00 Podvečer s básněmi Miroslava Holmana a hudebním do-
provodem Andrey Šimordové
20. 3. / 17.00 Věrní a rozumní - setkání s Hanou Librovou nad její nej-
novější knížkou 

POBOČKY

BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
1. – 29. 3. Island – fotografická výstava ze studijní poznávací cesty, kte-
rou v září 2016 podnikli pracovníci SVČ Lužánky.
1. – 29. 3. Šperky a tašky Jany Fišerové – výstava
1. – 31. 3. Měsíc plný křížovek – 6. ročník soutěže o knižní cenu
2., 9., 16. a 23. a 30. 3. / 10.00 – 12.00 Knižní čtvrtky – čtení na pokra-
čování z knihy Minny Lindgren Babičky: Mrtvý kuchař. Příběh o amatér-
ských vyšetřovatelkách z finského domova důchodců. Siiri, Irma a Anna-
-Liisa jsou variací na slečnu Marplovou s jejími nejhoršími vlastnostmi.
6., 13., 20. a 27. 3. / 13.00 – 18.00 Tajemství našeho skladu – exkurze 
se soutěžními úkoly
7. 3. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Mourek – kocourek z Brna – vhodné 
pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého, za účasti autorů knihy
21. 3. / 18.00 Harmonie osobnosti s vizážistkou Marií Povolnou – jak 
lze s pomocí určitých pravidel, se znalostí barevné typologie, oděvního 
stylu a s pomocí vizážistky dosáhnout celkové harmonie. 
27. 3. / 15.00 – 17.00 Drátované drobnosti – tvůrčí dílna pro děti 


