
PROVOZNÍ INFORMACE
Z  důvodů státních svátků budou ve  dnech 5., 6. a  7. 7. 
2017 uzavřeny všechny provozy knihovny. Upozorňu-
jeme na  prázdninovou půjčovní dobu (1. 7. – 3. 9. 2017) 
na jednotlivých provozech knihovny. Podrobnosti naleznete 
na  www.kjm.cz. Všem našim čtenářům a  návštěvníkům 
přejeme příjemně prožitý čas dovolené.

KAVÁRNA 
V úterý 11. 7. 2017 od 8.00 zahajuje naše kavárna opět svůj 
provoz. Tak neváhejte a  přijďte si na  kávu, ke  které bude 
v rámci otevření nabízen muffin zdarma. Prozatímní otevírací 
doba kavárny bude Po - Pá 8.00 až 20.00 hodin. 

SEZNAMTE SE S KLEINOVÝM PALÁCEM
Exkurze pro širokou veřejnost v  uzavřených prostorách Kle-
inova 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. Při-
hlašování na e-mailové adrese incentrum@kjm.cz nebo osob-
ně v Zákaznickém centru knihovny, Kobližná 4.
Termíny: 18. 7. a 15. 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 
seznámíme s historií paláce i veřejného knihovnictví v Brně 
či se službami, které knihovna poskytuje. Exkurze se uskuteč-
ní při minimálním počtu 5 účastníků. Přihlašování je možné 
na mailové adrese stritecka@kjm.cz. 
Termíny: 31. 7 a 28. 8., 17.00, sraz v atriu knihovny 

CHVÍLI SE ZDRŽÍM
Video Knihovny Jiřího Mahena v Brně „Chvíli se zdržím“ zís-
kalo ocenění italského Ministerstva kultury CEPELL (Centrum 
pro knihy a čtení) za nejlepší knihovnické video podporu-
jící čtení a čtenářství. Celkem se 9. ročníku soutěže o cenu 
„A  corto di libri“, kterou vyhlašuje mezinárodní knihovnická 
organizace IFLA, účastnilo 31 videí z  celého světa. Laureáty 
letošního udílení se staly kromě celkového vítěze Mahenovy 
knihovny i knihovny ze Sicílie, kanadského Halifaxu a argen-
tinského Buenos Aires.
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PODZIMNÍ VÝHLEDY
Stejně jako v letech předchozích pro vás na podzim chystáme 
řadu zajímavých projektů. Tradičně se můžete těšit na  pro-
jekt 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. 
V září bude knihovna otevírat zcela novou pobočku v Med-
lánkách. Zároveň bude dokončena celková automatizace 
všech provozů knihovny (do systému budou zahrnuty i po-
bočky Ivanovice, Jehnice, Kníničky, Medlánky, Ořešín, Pří-
zřenice, tzn. že s jedním průkazem budete moci navštěvovat 
všechny provozy knihovny po celém městě Brně. 

TIPY NA DÁRKY PRO VAŠE BLÍZKÉ

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

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍ POLOVINOU ROKU 2017

Dětský den s Krtečkem a jeho kamarády Brněnská muzejní noc 

Velký knižní čtvrtek Žena, která přežila gulag – vyprávění 
Věry Sosnarové

Muzikoterapeutický koncert Jihobrněnský den dětí

Velikonoční jarmark v Bohunicích Zakončení Kulturní akademie třetího věku 
prohlídkou Kleinova paláce

Audiovizuální literární kvíz Odhalení literární lavičky v Tuřanech
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ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
Kobližná 4, tel. 542 532 164, informace@kjm.cz

VZDĚLÁVAT SE
3. 7. – 25. 8. Henryk v bublinách – výstava o polském spi-
sovateli Henryku Sienkiewiczovi, ukázky vítězných a přihláše-
ných komiksů z  veřejné soutěže vyhlášené Polským institu-
tem v Praze.
10. 7. – 31. 8. Nejlepší knihy dětem 2016/2017 – výsta-
va knih, které doporučuje Komise pro dětskou knihu SČKN 
a Česká sekce IBBY 
13. 7. / 9.30 Brněnské židovské památky – exkurze s odbor-
ným výkladem, na programu je návštěva synagogy, obřadní 
síně i  židovského hřbitova (zajímavosti o  pohřbívání, hroby 
zajímavých osobností). Na závěr je připraven krátký film „Ces-
ta tóry“. Přihlášení - do 11. 7. 2017 na eu.brno@kjm.cz nebo 
v Zákaznickém centru Ústřední knihovny, Kobližná 4. Počet míst 
je omezen! Délka trvání 2 – 2,5 hodiny.

RELAXOVAT
27. 7. / 17.30 Filmový večer – Ohrožená semínka (USA, 
2016) – kousek za  polárním kruhem na  ostrově Špicberky 
stojí betonová stavba připomínající atomový kryt. Nacháze-
jí se v  ní tisíce rostlinných semen z  celého světa, které jsou 
tu střeženy před možnými globálními krizemi. Kdo ví, jestli je 
lidstvo nebude brzy potřebovat. (Velký společenský sál, 5. NP)  
9. 8. / 10.00 – 18.00 Čtenářská výzva přijata – setkání #5 
a #6 – Kniha odehrávající se na ostrově / Kniha psaná deníko-
vou formou – zrelaxujte se u nás ve společnosti zajímavých 
knih a čtenářských map
31. 8. / 17.30 Filmový podvečer – Život začíná po stovce 
(Švédsko, 2015) – Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam 
denně přispívá. Fakt, že se blogerka Dagny narodila v  roce 
1912, se zdá nepodstatný. Skrze svůj příběh vzkazuje, že je 
třeba odhodit stud a strach – na to je život příliš krátký. (Velký 
společenský sál, 5. NP)  

Přijď si o prázdninách každé pondělí zapařit do TEENu! Čekají 
tu na tebe Xbox a deskovky. 
Termíny: 3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 14. 8., 21. 8. 
/ 14.00 – 18.00 
19. 7. / 13.30 LARP – udělejte si během prázdnin čas 
na knihovnu a stavte se za námi vyzkoušet si nevšední životní 
situace, které simuluje LARP. Jako na divadle dostanete roli, 
kterou se budete snažit co nejvěrohodněji zahrát, a navíc kaž-
dý hráč může naprosto změnit celý příběh (Teen, 3. NP) 
31. 8. / 10.00 – 18.00 MAHENIKS – už druhý ročník komikso-
vého festivalu přímo v srdci Brna! Nenechte si ujít tematické 
přednášky a  workshopy o  vašich oblíbených komiksových 

hrdinech. Stejně jako vloni můžete přijít v cosplay kostýmech 
a  v  mezičasech bude možnost zahrát si na  Xboxu nebo se 
přenést do virtualní reality s VR brýlemi. Mezi hosty nebude 
chybět ryky nebo Honza „hintzu“ Horgoš. (Ústřední knihovna, 
Kobližná 4) 

POBOČKY

BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
3. 7. – 31. 8. Svět kolem nás – výstava fotografií Stanislavy 
Sadovské 
3. 7. – 31. 8. Letní soutěž – pro děti  

ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
3. 7. – 31. 8. Prázdninové hádání – znalostní soutěž pro děti 
3. 7. – 31. 8. Malujeme rádi – výstava výtvarných prací žáků 
1. stupně Masarykovy základní školy (Zemědělská 29)

JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
3. 7. – 31. 8. Nechybí vám náhodou? – výstava záložek zane-
chaných v knihách 

KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
3. 7. – 31. 8. Letní soutěže – Prázdninové toulky po  naší 
zemi – pro veřejnost, Co víte o Praze – pro starší děti, Putování 
za mlsáním – pro nejmenší děti

LÍŠEŇ, JÍROVA 2
tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz
3. 7. – 31. 8. Ohlédnutí za rokem 2016 – výstava Kulturního 
centra Líšeň 

MALOMĚŘICE, SELSKÁ 16
tel. 545 230 056, malomerice@kjm.cz
1. 8. / 17.00 Země zní – relaxační dílna pro širokou veřejnost 

a osoby se zrakovým postižením, která propojuje prvky mu-
zikoterapie a arteterapie. Prostor pro sdílení a spoluprožívání 
procesu tvoření s hlínou a hry na tibetské mísy a hliněné ná-
stroje. Délka trvání: cca 90 min.
2. 8. / 10.00 Muzikoterapeutická relaxace v plenéru – přijď-
te se zaposlouchat do zvuků muzikoterapeutických nástrojů 
a šumění stromů v malebné zahradě maloměřické pobočky. 
Při muzikoterapeutické relaxaci dochází ke zklidnění, emoč-
nímu uvolnění, energizaci a  harmonizaci těla i  duše. Každý 
prožitek je jedinečný a nezopakovatelný.
3. 8. / 17.00 Arteterapie v zahradě – ochutnávka ze světa 
výtvarného tvoření za účelem relaxace, hlubšího sebepozná-
ní i  porozumění druhým. Prázdninové sezení tentokrát ne-
tradičně 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.

Počet účastníků je na všechny akce omezen, je nutné si předem 
zakoupit vstupenky v  Zákaznickém centru ÚK KJM, Kobližná 
4. Cena: 50 Kč. Rezervace přes mail není možná. Kontaktní 
osoba: Hana Sakmarová, e-mail: muzikoterapie@kjm.cz, tel.: 
542 532 170.

SLATINA, JIHOMORAVSKÉ NÁM. 1
tel. 545 217 394, jihomoravnam@kjm.cz
3. 7. – 31. 8. Čtenářská výzva – přečti za léto alespoň 4 knihy 
a získej odměnu, podrobnosti u knihovnice

STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
3. 7. – 31. 8. Antikvariát – čtenáři čtenářům – výstava oblí-
bených knih z dávné i nedávné minulosti
3. 7. – 31. 8. Mlsný červenec a mlsný srpen – soutěž pro děti 
nejen o zdravém jídle 
3. 7. – 31. 8. Čtenářské kluby se představují – ZŠ Bosonož-
ská a ŠD Arménská 
20. 7. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Eva Besťáková: Cestovací 
pohádky – pro děti od 2 do 5 let s doprovodem
24. 8. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Romana Suchá: To bude-
te čubrnět – pro děti od 2 do 5 let s doprovodem

ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
3. 7. – 31. 8. Obrazy – tvorba mladé brněnské malířky Terezie 
Šimkové  
3. 7. – 31. 8. Tvořím – porcelánové a keramické šperky Jany 
Závodské
3. 7. – 31. 8. Malujeme – tvorba dětí z Mateřské školy speciál-
ní, Základní školy speciální a Praktické školy ELPIS

Plaveme s knihou – pobočka věnovala na koupaliště v Zá-
brdovicích vyřazené knihy a  časopisy ze svého fondu pro 
zpestření vašeho pobytu. Tak neváhejte a  začtěte se do  za-
jímavých titulů nebo přineste nějakou knížku pro další ná-
vštěvníky. Rovněž na  koupališti Riviéra se potkáte s  naši 
knihovničkou a knihami. 


