
ČERNOVICE, CHARBULOVA 38
tel. 548 538 275, cernovice@kjm.cz
17. 5. / 16.00 Lásky první i ty největší – setkání se spisovatelkou 
Drahomírou Tišerovou

JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
Od 2. 5. Noc Andersenem – výstava soutěžních prací žáků družiny 
ZŠ Jasanová

KOMÁROV, ČERNOVICKÁ 2B
tel. 545 234 480, komarov@kjm.cz
Od 10. 5. Uhlem, štětcem, pastelem – tvorba Hany Kašpárkové

KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
2. – 31. 5. Škola pro chudé děti ve vesnici Mansapur – výstava 
sdružení PONS 
15. – 26. 5. Sňatky z rozumu – kvíz pro veřejnost
16. 5. / 18.00 Blanka Hošková – autorské čtení

LESNÁ, HAŠKOVA 4
tel. 548 526 935, haskova@kjm.cz
4. 5. / 13.00 – 18.00 Přáníčko pro maminku – výtvarná dílna pro 
děti
30. 5. a 1. 6. / 13.00 – 18.00 Papírové hrátky – vyrob si zvířátko, 
záložku nebo cokoliv pro radost

LÍŠEŇ, JÍROVA 2
tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz
2. – 30. 5. Jaro – keramika Michaely Kerbudové 

SLATINA, JIHOMORAVSKÉ NÁM. 1
tel. 545 217 394, jihomoravnam@kjm.cz
10. 5. / 10.00 – 15.00 Jarní ptáčata – výtvarná dílna pro děti i jejich 
rodiče

STARÉ BRNO, „NA KŘIŽOVATCE“, KŘÍŽOVÁ 24
tel. 704 421 303, krizova@kjm.cz
2. 5. / 17.00 Herden – hraní deskových her pro děti i dospělé
9., 16., 23. a 30. 5. / 17.00 – 20.00 Kurz tvůrčího psaní – vede Jan 
Harnušek
19. 5. / 17.30 Cestovatelský pátek – Filipíny – cestovatelská bese-
da s Leou Leinweberovou

STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
2. – 31. 5. Chorvatští autoři – výstava knih 
2. – 31. 5. Májová poezie – zábavná soutěž pro děti s říkadly
24. 5. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Posílám ti pohádku – pro děti 
od 2 do 5 let s doprovodem

VINOHRADY, VELKOPAVLOVICKÁ 25
tel. 544 217 645, velkopavlov@kjm.cz
11. 5. / 13.00 – 17.00 Dárek pro maminku – výtvarná dílna pro 
děti  
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ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
2. – 31. 5. Miloš Weidenhöfer – výtvarná tvorba
1. 6. / 18.00 Válka před válkou: krvavý podzim 1938 v Čechách 
a  na  Moravě – setkání se spisovatelem a  novinářem Stanislavem 
Motlem (Rubínek, Poznaňská 10) 

ŽEBĚTÍN, KŘIVÁNKOVO NÁM. 35
tel.: 778 750 073, zebetin@kjm.cz
24. 5. / 18.00 Island – jiná planeta – setkání s cestovatelkou Tere-
zou Růžičkovou 

ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
2. – 30. 5. Marie Terezie – výstava u příležitosti 300. výročí narození
2. – 30. 5. Slunce – tvorba dětí ze ŠD Gajdošova u příležitosti mezi-
národní dne slunce (3. 5.)
4. 5. / 15.00 Klub šikulek – květiny z organzy, pro holky od 9 do 15 let

OSOBNÍ KNIHOVNICE
Nevíte, co si máte vybrat za knihu? Zdá se vám, že již máte vše za-
jímavé přečtené? Chcete poradit? Obraťte se na osobní knihovnici.  
11. a 25. 5., vždy 10.00 – 11.00, 16.00 – 17.00 (Pozor změna času!)
Ústřední knihovna, Kobližná 4, místnost časopisů, 2. NP

SEZNAMTE SE S KLEINOVÝM PALÁCEM
16. 5., 20. 6., 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
29. 5., 26. 6., 31. 7. vždy od 17.00, sraz v atriu knihovny, přihlašo-
vání na e-mailu: typltova@kjm.cz  

PROVOZNÍ INFORMACE
Všechny provozy knihovny jsou ve dnech 1. a 8. 5. 2017 z důvodu 
státního svátku uzavřeny. Přejeme příjemné prožití svátečních dnů.

AUDIOVIZUÁLNÍ 
LITERÁRNÍ KVÍZ
23. 5. / 18.00 / Ústřední knihovna, 
Café Mahen
Poznáte knihu podle hlavního hr-
diny či dokonce už z dálky podle 
obálky?
Populárně znalostní soutěž ve stylu 
pub kvízu o literatuře, knihách a čte-
ní. Registrace týmů (1 – 5 hráčů) pře-
dem na: kultura2@kjm.cz.

BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC 
– S RADOSTÍ DO LISTOVÁNÍ
20. 5. / 18.00 – 23.00 / Ústřední 
knihovna / Mahenův památník
Večer plný divadla, tance a hudby

NOC LITERATURY – KNIHOVNA KLÍČOVOU DÍRKOU
10. 5. / 19.15 – 22.00 / Ústřední knihovna
Tajuplný literární happening, čtení na  netradičních místech 
v netradiční atmosféře

ČTENÁŘSKÁ VÝZVA PŘIJATA 
16. 5. / 18.00 / Ústřední knihovna, Café Mahen
Kniha odehrávající se v budoucnosti
Už jste o ní slyšeli? Chcete se hecnout a dát za rok aspoň dvacet 
knih? Nebo si jen chcete popovídat o knihách a dostat nějaké tipy? 
Přijďte a my vám poradíme knihu, která rozšíří Vaše dimenze. Při tře-
tím setkání se vypravíme do daleké budoucnosti.
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ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
Kobližná 4, tel. 542 532 164, informace@kjm.cz

VZDĚLÁVAT SE

KINO NENÍ JENOM MULTIPLEX
2. – 31. 5. Kino není jenom multiplex 
výstava připravená studenty muzeologie MU Brno

2. 5. / 16.30 Filmová projekce – C. K. Polní maršálek 
(Velký společenský sál, 5. NP) 

9. 5. / 16.30 Na procházce za brněnskými kiny 
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. představí výstavu a zajímavá 
kina v centru Brna (sraz v Café Mahen)

11. 5. / 16.30 Filmová projekce – Život je pes 
(Velký společenský sál, 5. NP) 

22. 5. / 17.00 Tvorba prekinematografických předmětů 
(Teen, 3. NP)

29. 5. / 16.30 Zakončení výstavy 
vylosování výherců soutěžního kvízu

3. 5. / 18.00 Expedice CHO OYU – přednáška horolezce Jana Tráv-
níčka a nevidomého Jana Říhy, kteří se pokusili v roce 2016 vystou-
pat na vrchol osmitisícovky Cho Oyu. (Velký společenský sál, 5. NP)
4. 5. / 17.30 Vídeňský vztah se smrtí – Pavla Apostolaki vás zave-
de na nejzajímavější vídeňské hřbitovy, představí vám nejslavnější 
pohřební průvody a  seznámí vás se specifickými zvyky Vídeňanů. 
(Velký společenský sál, 5. NP)
11. 5. / 17.00 Půl století od léta lásky – rok 1967 je jakýmsi vrcho-
lem naprosto spontánní a nezastavitelné kulturní revoluce v západ-
ní společnosti, jejíž otřesy byly cítit až u nás za železnou oponou. 
Je to doba, kdy poválečný baby boom zformoval generaci mladých 
lidí, kteří si věci začali dělat po svém a svým nadšením a autentici-
tou strhli někdy i lidi o generaci starší. Přijďte si poslechnout, jaké 
události se staly před 50 lety a  jaká hudba se hrála. (Café Mahen, 
přízemí)
17. 5. / 17.00 Stavební památky německého etnika ve vesnic-
kém prostředí jižní Moravy – pojďme se spolu s  Mgr.  Alenou 
Dunajovou podívat do doby, kdy byli příslušnici německého etni-
ka naši sousedé. Od  13. století byli českými panovníky zváni, aby 
doplnili stavy obyvatelstva, a to zejména z ekonomických důvodů. 
A za tu dobu zde zanechali četné stopy, z nichž si představíme ze-
jména stavební památky. (Velký společenský sál, 5. NP)
18. 5. / 17.00 Osobnosti české kultury v  kontextu holokaustu 
– Dvojnásobný emigrant Jiří Weiss – přednáška Pavla Taussiga 
o režisérovi hraného filmu i řady dokumentů, autorovi námětů i scé-
nářů zaměřených na válečnou tématiku či psychologicky náročná 
dramata. Je jedním z mnoha, kteří museli opustit svoji vlast pro svůj 
původ. Filmová projekce: Romeo, Julie a tma, Československo 1959, 
94 min. (Velký společenský sál, 5. NP)
24. 5. / 18.00 Zapomenuté hvězdy - nový cyklus přednášek Voje-
na Drlíka, Erich Wolfgang Korngold - brněnský rodák, syn vlivného 
hudebního kritika, skladatel označovaný jako zázračné dítě, poslé-
ze úspěšný autor filmové hudby v Hollywoodu vyznamenaný Osca-
rem. Jeho dílo se dnes postupně vrací na koncertní pódia i na oper-
ní jeviště, osobnost, na kterou může být Brno právem hrdé.

MILOSLAV STINGL – BIOGRAFIE CESTOVATEL-
SKÉ LEGENDY

30. 5. / 17.30 / Velký společenský 
sál, 5. NP 
Beseda s  autorem knihy čerstvě 
oceněné Magnesií literou Adamem 
Chroustem o  jednom z  největších 
českých cestovatelů, čestném náčel-
níkovi indiánského kmene Kikapú.

RELAXOVAT
2. 5. / 17.30 Malé zázraky Kateřiny Dubské – beseda s úspěšnou 
českou spisovatelkou nad její novou povídkovou knihou. (Malý spo-
lečenský sál, 5. NP)
9. 5. / 18.00 Wagner Gala Brno – koncert stipendistů Bayreuther 
Festspiele 2017 s oslavou 25. výročí založení Spolku Richarda Wag-
nera Brno. (Malý společenský sál, 5. NP)
11. 5. / 17.00 Bubnohráky – dílna muzikoterapeutického bubno-
vání se Soňou Štoudkovou pro dospělé a starší děti, vstupné 50,- Kč 
(Malý společenský sál, 5. NP)
17. 5. / 10.15 Muzikoterapeutická prožitková relaxace – metoda 
celostní muzikoterapie PaeDr. Lubomíra Holzera pod vedením Soni 
Štoudkové, vstupné: 50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP)
17. 5. / 17.30 Tanečně-pohybová terapie – bezpečný prostor pro 
sebepoznání a rozvíjení za pomocí taneční a pohybové tvorby nebo 
hry, lektor – Kateřina H. Hanzlíková, vstupné 50,- Kč (Malý společen-
ský sál, 5. NP) 
18. 5. / 17.00 Skupinová arteterapie – arteterapie využívá výtvar-
né umění jako prostředek k  osobnímu vyjádření v  rámci komuni-
kace. Práce ve  skupině poskytuje zázemí pro budování vzájemné 
podpory a užitečné zpětné vazby, vstupné 50,- Kč (Malý společenský 
sál, 5. NP).
24. 5. / 18.00 Dramaterapie Josefa Zajíčka, vstupné 50,- Kč (Malý 
společenský sál, 5. NP) 
25. 5. / 17.30 Filmový večer – Sonita (Írán, Německo, Švýcarsko, 
2015, 91 min.) – Sonita se chce stát slavnou raperkou. Navzdory sku-
tečnosti, že uprchla před Tálibánem z Afghánistánu do Íráku a čeká 
ji rodiči domluvená svatba. Jenže Sonita si chce svůj osud zvolit 
sama. (Velký společenský sál, 5. NP)
Počet účastníků na  akce Dramaterapie, Muzikoterapeutická pro-
žitková relaxace, Skupinová arteterapie a  Tanečně-pohybová 
terapie je omezen, je nutné si zakoupit vstupenky v  Zákaznickém 
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
Do  31. 8. Čtyřlístek slaví – tvorba dětí z  Mateřské 
školy při Fakultní nemocnici Brno, p. o. 
3. 5. / 10.30 Dobrodružství opičky Rozárky tentokrát 
na téma „Sportovní klání“, literární, výtvarná a pohybo-
vá dílna pro děti od 2 do 5 let (Hudební klubovna, 3. NP)
17. 5. / 10.30 Vizualizace hudby – Rodinka na  procházce – stu-
dentky Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící na  Divadelní 
fakultě JAMU v  Brně představí dětem neslyšícím i  slyšícím krátký 
příběh o  rodince na  odpolední procházce, inspirováno hudební 
skladbou F. Liszta. Tlumočeno do českého znakového jazyka. (Velký 
společenský sál, 5. NP)

2. a 16. 5. / 15.30 Když svět zahalí tma – Dračí doupě – Dobrodru-
hům začíná téci do bot. Jeden problém střídá druhý a oni teď tváří 
tvář čelí hrozbě benionské revoluce. Podaří se jim zabránit politic-
kému převratu? (Dětská klubovna, 3. NP)
10. 5. / 16.00 Učení oklikou – Umění učit se není o biflování a už 
vůbec nemusí být nudné. V květnu se na Učení oklikou  naučíme, 
jak si proces učení zpříjemnit. (TEEN, 3. NP)
15. 5. / 16.00 Etuda pro tužku a  papír – co si takhle troufnout 
na blog? Kde ho založit, o čem psát, jak často přispívat a jak struktu-
rovat text? To všechno si povíme na další Etudě. (Dětská klubovna, 
3. NP) 
17. 5. / 17.30 Deskománie – tentokrát se zaměříme na karetní hry, 
takže si můžete zahrát např. Citadelu, Noe, Bang nebo Dobble. Ka-
retní hry doplníme i o oblíbené tutovky, které na Deskománii nesmí 
chybět. (Café Mahen)
18. 5. / 15.00 Profese budoucnosti – ve  spolupráci s  Kateřinou 
Málkovou ze Smart Course vám nabízíme program zaměřený 
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 klubovna, 3. NP)
18. 5. / 16.00 Fun2Play – hrajeme sporty – stav se do knihovny 
zahrát si sportovní a závodní hry. Dáme malý turnaj v NHL, FIFA a sa-
mozřejmě nesmí chybět Need for Speed. (Dětská klubovna, 3. NP) 

MAHENŮV PAMÁTNÍK
Mahenova 8, tel. 543 248 479, pamatnik@kjm.cz
3. 5. / 19.00 Mlčení – Útulek č. 175, Divadlo improvizace
7. 5. / 18.00 Májový podvečer se spisovatelem Jiřím Hájíčkem
24. 5. / 17.00 Setkání se spisovatelem Tomášem Zmeškalem 

POBOČKY
BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
2. – 30. 5. Kontrast mimiky – tvorba Žanety Benešové
2. – 30. 5. Košíkářská tvorba – výrobky Bohdany Kratochvilové
4., 11., 18. a 25. 5. / 10.00 – 12.00 Knižní čtvrtky 
9. 5. / 16.30 Čtení pro nejmenší – O sedmi havranech – vhodné 
pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého, za účasti autorů knihy
11. 5. / 15.00 – 17.00 Kytka pro maminku – tvůrčí dílna pro děti 
23. 5. / 18.00 – 20.00 Občasná Literární kavárna – Bylinková – 
recepty, knížky o bylinkách 
31. 5. / 15.00 – 17.00 Čtení na neobvyklých místech – Čtení u kni-
hovničky v Mariánském údolí, poblíž Chaty u Borovic

ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
10. 5. / 13.00 – 17.30 Dárek pro maminku – výtvarná dílna pro děti
24. 5. / 16.00 Pohádkové odpoledne – Havran Nezbeda, čtení pro 
nejmenší děti s doprovodem dospělé osoby
31. 5. / 14.00 – 17.30 Malování na chodníku


