
KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
1. – 30. 6. Sdílím a nejsem sám – výstava Handicap klubu 
Brno, Herčíkova 16 
12. – 23. 6. Rožmberkové – seniorský kvíz 
1. 6. / 13.00 – 18.00 Dětský den v knihovně

LÍŠEŇ, JÍROVA 2
tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz
1. – 29. 6. Jan Jakub Knýbl – Ignátius – výstava
15. 6. / 13.30 – 17.00 Malování na chodníku 

MALOMĚŘICE, SELSKÁ 16
tel.: 545 230 056, malomerice@kjm.cz
1. 6. / 14.00 – 18.00 Dětský den v knihovně

STARÉ BRNO, „NA KŘIŽOVATCE“, KŘÍŽOVÁ 24
tel. 704 421 303, krizova@kjm.cz
6. 6. / 17.00 Herden – hraní deskových her pro děti i dospělé
9. 6. / 17.30 Cestovatelský pátek – Francie – cestovatelské 
setkání

STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
1. – 29. 6. O přírodě – soutěž pro děti
1. 6. / 14.00 – 16.00 Malování na chodníku 
6. 6. / 17.00 Blanka Hošková – setkání s brněnskou spiso-
vatelkou
14. 6. / 16.30 Čtení pro nejmenší – František Hrubín – pro 
děti od 2 do 5 let s doprovodem

ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
9. – 30. 6. Obrazy přívětivé krajiny – tvorba Heleny Puchý-
řové, vernisáž: 9. 6. od 17.00 hodin.

ŽEBĚTÍN, KŘIVÁNKOVO NÁM. 35
tel.: 778 750 073, zebetin@kjm.cz
Do 14. 6. Strom žije – výstava prací žáků výtvarného oboru 
ZUŠ Františka Jílka, pod vedením PaedDr. Lenky Rogožanové

ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
1. – 30. 6. Historie a současnost lodní dopravy na Vranov-
ské přehradě – výstava 
1. 6. / 14.00 Pohádkové čtení ke Dni dětí
1. 6. / 15.00 Klub šikulek – květiny quillingovou metodou, 
pro holky od 9 do 15 let
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OSOBNÍ KNIHOVNICE
Nevíte, co si máte vybrat za  knihu? Zdá 
se vám, že již máte vše zajímavé přečte-
né? Chcete poradit? Obraťte se na osob-
ní knihovnici. 8. a  22. 6., vždy 10.00 – 
11.00, 16.00 – 17.00, Ústřední knihovna, 
Kobližná 4, místnost časopisů, 2. NP

SEZNAMTE SE S KLEINOVÝM PALÁCEM
20. 6. a 18. 7. vždy od 17.00, sraz u hlavní brány Kleinova pa-
láce, nám. Svobody 15, přihlašování na e-mailu: incentrum@
kjm.cz 

PŘEDSTAVUJEME VÁM SCHRATTENBACHŮV PALÁC
26. 6. a 31. 7. vždy od 17.00, sraz v atriu knihovny, přihlašo-
vání na e-mailu: typltova@kjm.cz  

PROVOZNÍ INFORMACE
Upozorňujeme čtenáře, že se v době letních prázdnin změní 
půjčovní doba jednotlivých provozů knihovny. Podrobnosti 
na www.kjm.cz.

ČTENÁŘSKÁ VÝZVA PŘIJATA 
7. 6. / 18.00 / Ústřední knihovna, Café Mahen
Kniha, jejíž děj se odehrává v Praze
Čtenářská výzva pokračuje! Tentokrát vás vezmeme na výlet 
do našeho hlavního města! Napadlo vás někdy, kolik knih se 
odehrává v Praze? My vám přesnou odpověď nedáme, ale 
poradíme vám knihy všech žánrů, která vám rozšíří vaše di-
menze. Přijďte se nechat inspirovat ke čtení a získejte novou 
čtenářskou mapu!

HRÁTKY 
U ČTENÁŘSKÉ ŠALINY
8. 6. 2017 / 11.00 – 13.00 / 
Komenského nám.
Zábavný program 
pro všechny kolemjdoucí

KRTEČEK SLAVÍ S KAMARÁDY Z VEČERNÍČKŮ
3. 6. / 10.00 – 14.00 / Ústřední knihovna
Dětský den s Krtečkem, který letos slaví šedesátiny! 
Divadlo Sandry Riedlové (od 10.30)

JAROSLAV FOGLAR – JESTŘÁB 
17. 5. – 31. 8. 2017
Výstava u příležitosti 110. výročí narození 
24. 6. / 10.00 – 13.00 Po stopách Rychlých šípů – zábavné 
dopoledne pro malé i velké milovníky Jaroslava Foglara



www.kjm.czčerven 2017

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

VZDĚLÁVAT SE
1. – 11. 6. Přístroje pro život – výstava Urban centra Brno, se-
znamuje návštěvníky nejen se základním rozmístěním auto-
matizovaných defibrilátorů v brněnských ulicích a budovách, 
ale i názorně popisuje práci s defibrilátory tak, aby každý z nás 
byl schopen pomoci k záchraně lidského života. 
5. – 30. 6. Knihovna – pulzující křižovatka Starého Brna 
– výstava studentských projektů, které jsou výsledkem spolu-
práce mezi KJM, Fakultou architektury VUT, KISK a Mendelo-
vou univerzitou v Brně
7. 6. / 17.30 Toulky asijskou kulturou – Východní kuchy-
ně – setkání s Margitou Havlíkovou ze Sushi Marketu (Velký 
společenský sál, 5. NP)
8. 6. / 17.00 Osobnosti české kultury v kontextu holokaus-
tu – Obrácení Ludvíka Aškenázyho – přednáška Pavla Taussi-
ga o autorovi reportáží formovaných komunistickou ideologií 
v jejím stalinistickém ražení počátku 50. let. Ale i o tvůrci knížky 
Dětské etudy a pohádky Putování za švestkovou vůní, které se 
v době vzniku vymykaly dobovým klišé v rámci tehdy povole-
né literatury. Filmová projekce: Hry a sny. Režie Milan Vošmik, 
Československo 1959, 89 min. (Velký společenský sál, 5. NP)
14. 6. / 17.30 Hudba, kterou na Radiožurnálu určitě neu-
slyšíte – poslechový pořad hudebního publicisty Jana Rejžka 
volně navazuje na programy, které dříve připravoval po celé 
republice, představí ukázky z domácí tvorby, upozorní na za-
jímavé tituly dostupné na trhu a letem světem nás seznámí se 
zahraničními žánry. (Velký společenský sál, 5. NP)
21. 6. / 17.00 Středověká boží muka na jižní Moravě – jižní 
Morava je teritoriem s největší koncentrací středověké drob-
né architektury v  Českých zemích. Nejvíce zastoupena jsou 
tzv. boží muka, jež zde představují vesměs kamennou, samo-
statně stojící pilířovou architekturu, často s bohatou sochař-
skou dekorací. Drobná exteriérová architektura měla patrně 
širší škálu poslání, která jsou dnes již obtížně jednoznačně 
definovatelná. Více přiblíží PhDr. Zdeněk Vácha. (Velký spole-
čenský sál, 5. NP)

RELAXOVAT
5. 6. / 17.00 Skupinová arteterapie – arteterapie využívá vý-
tvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci 
komunikace. Práce ve skupině poskytuje zázemí pro budová-
ní vzájemné podpory a užitečné zpětné vazby, vstupné 50,- 
Kč (Malý společenský sál, 5. NP).
8. 6. / 17.00 Muzikoterapeutická prožitková relaxace – 
metoda celostní muzikoterapie PaeDr. Lubomíra Holzera pod 
vedením Soni Štoudkové, vstupné: 50,- Kč (Malý společenský 
sál, 5. NP)
9. 6. / 17.00 Aktivní imaginace – arteterapeutické sezení 
zaměřené na  jungiánskou metodu aktivní imaginace. Přijďte 
se uvolnit a ponořit do hlubinných obrazů svého podvědomí. 
Kromě odpočinku budeme s imaginativním zážitkem i výtvar-
ně pracovat a slovně reflektovat. Nedoporučuje se lidem v psy-
chické nepohodě, vstupné 50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP).

14. 6. / 17.30 Taneční a pohybová terapie – bezpečný pro-
stor pro sebepoznání a rozvíjení za pomocí taneční a pohybo-
vé tvorby nebo hry, lektor – Kateřina H. Hanzlíková, vstupné 
50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP) 
15. 6. / 18.00 Pěšky a  stopem Novým Zélandem – o  své 
tříměsíční dobrodružství hlavou dolů se s vámi podělí Lenka 
Rašková. (Velký společenský sál, 5. NP)
19. 6. / 17.00 Země zní – relaxační dílna pro širokou veřej-
nost a osoby se zrakovým postižením, která propojuje prvky 
muzikoterapie a arteterapie. Prostor pro sdílení a spoluproží-
vání procesu tvoření s hlínou a hry na tibetské mísy a hliněné 
nástroje. Délka trvání: cca 90 min., vstupné 50,- Kč (Malý spo-
lečenský sál, 5. NP)
20. 6. / 17.00 Letní Bubnohrátky – dílna muzikoterapeutic-
kého bubnování se Soňou Štoudkovou pro dospělé a  starší 
děti, vstupné 50,- Kč (Dětský lesní klub Mariánka, Líšeň)
28. 6. / 18.00 Dramaterapie Josefa Zajíčka, vstupné 50,- Kč 
(Malý společenský sál, 5. NP) 
29. 6. / 17.30 Filmový večer – Poslední sny (Dánsko, 2013, 
59 min.) – stihnou si splnit svá poslední přání? Intimní por-
trét tří žen během posledních týdnů jejich života v dánském 
hospici otevírá téma, které je v Česku stále silně tabuizované. 
(Velký společenský sál, 5. NP)
Počet účastníků na  akce Aktivní imaginace, Dramaterapie, 
Letní bubnohrátky, Muzikoterapeutická prožitková rela-
xace, Skupinová arteterapie, Taneční a  pohybová terapie 
a Země zní je omezen, je nutné si zakoupit vstupenky v Zá-
kaznickém centru knihovny, Kobližná 4, děti platí od 3 let. Rezer-
vace přes e-mail není možná. Kontaktní osoby: Hana Sakmaro-
vá a Soňa Štoudková, tel.: 542 532 170, muzikoterapie@kjm.cz.

6. 6. / 15.30 Když svět zahalí tma – Dračí doupě – naši hrdi-
nové stabilizovali situaci v Benionu a na popud vévody ze Zla-
maku se vydávají po stopě mocného černokněžníka Zurriela, 
který terorizuje svět. V pátrání by jim měla pomoci dvorní ča-
rodějka Keira, která bádá v opuštěném elfském městě po pů-
vodu tmy. Taková místa ale často bývají plná nástrah. (Dětská 
klubovna, 3. NP)
15. 6. / 15.00 Profese budoucnosti – ve spolupráci s Kateři-
nou Málkovou ze Smart Course vám nabízíme program zamě-
řený na volbu budoucího povolání teenagerů. Představí, jaká 
povolání mohou být žádána, jak se změní existující obory, 
o které máš zájem, v době, kdy skončíš střední nebo vysokou 
školu. A hlavně se dozvíš, jak se na to připravit. (Hudební klu-
bovna, 3. NP)
21. 6. / 17.00 Cestuj! Work & Travel USA – o nevšední zážitky 
z Bostonu, New Yorku, Washingtonu, D.C., nebo Philadelphie se 
s námi v červnu podělí Karel Jiránek, student z VUT. V roce 2015 
strávil v USA čtyři měsíce, z toho tři a půl měsíce pracoval jako 
plavčík a půl měsíce cestoval po východním pobřeží. Přijďte si 
poslechnout zkušenosti a tipy z Work & Travel, třeba ještě před 
prázdninami chytnete inspiraci. (Hudební klubovna, 3. NP) 

26. 6. / 16.00 Etuda pro tužku a papír – Biblioterapie – le-
tošní školní rok zakončíme nevšedně. Na  naše lekce dorazí 
jako host Pavlína Lišovská a představí nám základy bibliotera-
pie. Pohrajeme si s humorným beletristickým textem, trochu  
se zanimráme v postavách a jejich motivacích a představíme 
si, jak by text vypadal, kdyby byl zasazen do jiné doby. (Hu-
dební klubovna, 3. NP) 
28. 6. / 17.30 Deskománie – stavte se strávit příjemný večer 
s deskovkou a přáteli do našeho knihovního klubu. Stále shá-
níme nové deskové hry, které byste si mohli oblíbit. A  není 
nad to si hru předem vyzkoušet, než ji třeba jako dárek ku-
povat naslepo. Přijďte a vyzkoušejte. Těšíme se na vás. (Café 
Mahen)

MAHENŮV PAMÁTNÍK
Mahenova 8, tel. 543 248 479, pamatnik@kjm.cz
1. 6. / 18.00 Vladislav Vančura – přednáška Jiřího Poláčka
7. 6. / 19.00 Cítím se – Útulek č. 176, Divadlo improvizace
15. 6. / 17.00 Bylo – Nebylo – torzo pásma o divadle, které 
bylo a už není, scénář: Eugenie Dufková, režie: Jaroslav Tuček, 
hrají: Bernadeta Osolsobě a Jaroslav Tuček 

POBOČKY
BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
6. – 30. 6.  Ukliďme Česko – Ukliďme Bohunice – výstava fo-
tografií a výtvarných prací čtenářského klubu Večerníčci (žáci 
5. A ZŠ Arménská), vernisáž: 6. 6. od 18.00 hodin.
1., 8., 15., 22. a 29. 6. / 10.00 – 12.00 Knižní čtvrtky 
1. 6. / 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 Dětský den s Tappim 
6. 6. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Popeláři jedou – vhodné 
pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého, za účasti auto-
rů knihy

ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
1. - 30. 6. Zábavné odpoledne s  Andersenem – výstava 
soutěžních prací a fotografií ze zábavného odpoledne k Noci 
s Andersenem (31. 3. 2017)
21. 6. / 16.00 Pohádkové odpoledne – Dům myšek, čtení 
pro nejmenší děti s doprovodem dospělé osoby

ČERNOVICE, CHARBULOVA 38
tel. 548 538 275, cernovice@kjm.cz
14. 6. / 16.00 Alexandrie – kolébka moudrosti – přednáška 
Petry Goliášové 

KOMÁROV, ČERNOVICKÁ 2B
tel. 545 234 480, komarov@kjm.cz
Do 28. 6. Uhlem, štětcem, pastelem – tvorba Hany Kašpár-
kové


