
LÍŠEŇ, JÍROVA 2
tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz
1. – 28. 2. Fotogram světla – výstava prací klientů denního 
stacionáře EFFETA

MALOMĚŘICE, SELSKÁ 16
tel. 545 230 056, malomerice@kjm.cz
Od  16. 2. Angels – výstava fotografií Karla Richtra, vernisáž 
výstavy 16. 2. od 18.00. 

STARÉ BRNO, „NA KŘIŽOVATCE“, KŘÍŽOVÁ 24
tel. 704 421 303, krizova@kjm.cz
7. 2. / 17.00 Herden – hraní deskových her pro děti i dospělé
3., 10., 14., 17., 21., 24. a 28. 2. / 17.00 – 20.00 Kurz tvůrčího 
psaní – vede Jan Harnušek

STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
Od 21. 2. Nepál – náboženské svátky – výstava Česko – nepál-
ské společnosti, vernisáž výstavy s besedou se uskuteční 21. 2. 
od 17.00
15. 2. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Myška Miška učí předškolá-
ky – pro děti od 2 do 5 let s doprovodem

VINOHRADY, VELKOPAVLOVICKÁ 25
tel. 544 217 645, velkopavlov@kjm.cz
28. 2. / 19.00 Mallorca – horami severozápadního pobřeží – 
setkání s cestovatelem Jaromírem Novákem

ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
1. – 28. 2. Tvary kouzel – enkaustické obrazy Jiřího Lopoura, 
vernisáž výstavy – 1. 2. od 18.00, hudební vystoupení - Richard 
Reiprich a Sára Kubecová
16. 2. / 18.00 100 let bitvy u  Zborova a  postup legionářů 
po území Ruska – přednáška člena Československé obce legio-
nářské JUDr. Jana Kuxe

ŽEBĚTÍN, KŘIVÁNKOVO NÁM. 35
tel. 778 750 073, zebetin@kjm.cz
15. 2. / 18.00 V mých stopách do Sýrie – setkání s cestovatelem 
Jiřím Čefelinem

ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
1. – 28. 2. Proměny Islandu – výstava fotografií Hany Žaludové
9. 2. / 15.00 Klub šikulek – pro holky od 9 do 15 let

OSOBNÍ KNIHOVNICE

Nevíte, co si máte vybrat za  knihu? Zdá se 
vám, že již máte vše zajímavé přečtené? Chce-
te poradit? Obraťte se na  osobní knihovni-
ci, která se vám bude věnovat každý druhý 
a čtvrtý čtvrtek v měsíci.  Termíny: 9. a 23., 
vždy 11.00 – 12.00, 17.00 – 18.00. Ústřední 
knihovna, Kobližná 4, místnost časopisů, 2. NP
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DOPROVODNÝ PROgRAM V URBAN CENTRU:
7. 2. 2017 / 17.00 – 18.00
Literární okénko – nabídka zajímavých titulů, povídání o rozma-
nitých žánrech i ukázka různých forem knih (e-knihy, audioknihy)
14. 2. 2017 / 17.00 – 18.00
Lekotéka – představujeme vám projekt půjčování hraček 
a didaktických pomůcek
21. 2. 2017 / 17.00 – 18.00
Recykliteratura – kreativní tvorba nových příběhů z textových 
fragmentů ze starých knih a fotografií
28. 2. 2017 / 17.00 – 18.00
Literární okénko – nabídka zajímavých titulů, povídání o rozma-
nitých žánrech i ukázka různých forem knih (e-knihy, audioknihy)

95 NEJ KNIHOVNY JIŘÍHO MAHENA
V BRNĚ 1921 – 2016

AUDIOVIZUÁLNÍ LITERÁRNÍ KVÍZ
Poznáte knihu podle hlavního hrdiny či dokonce už 
z dálky podle obálky?
21. 2. / 18.00 / Café Mahen

Populárně znalostní soutěž ve stylu pub 
kvízu, ale tentokrát o literatuře, knihách 
a čtení. Zábavnou formou zjistíte, do jaké 
míry se orientujete ve světě knih a navíc 
– pro vítězný tým máme super ceny! Re-
gistrace týmů (1 – 5 hráčů) předem na: 
kultura2@kjm.cz.

SEZNAMTE SE S KLEINOVÝM PALÁCEM
21. 2., 21. 3., 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. 2., 27. 3., vždy od 17.00, sraz v atriu knihovny, přihlašování 
na e-mailu: typltova@kjm.cz  

TRÉNINK PAMĚTI PRO DOSPĚLÉ  
S certifikovanou trenérkou paměti Mgr. Helenou Orálkovou
Dopolední a odpolední kurz:  
8. 2., 15. 2., 22. 2. a 1. 3. 2017 / 10.30 – 12.00 (1. kurz), 16.30 – 
18.00 (2. kurz). Cena 200,- Kč / 4 lekce  
Vstupenky si můžete zakoupit v  Zákaznickém centru Ústřední 
knihovny, Kobližná 4.

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!

21. 12. 2016 – 28. 2. 2017

URBAN CENTRUM 
Stará radnice, Mečová 5

Interaktivní výstava 
představující knihovnu 
v proměnách času
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POBOČKY

BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
1. – 28. 2.  Z cest – výstava obrazů Vítězslava Horálka
2., 9., 16. a 23. 2. / 10.00 – 12.00 Knižní čtvrtky – seznámení 
s novinkami knižní produkce 
7. 2. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Zajíček si moc rád čte – 
vhodné pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého
13. 2. / 14.00 – 17.00 Masopustní masky – výtvarná dílna pro 
děti 
14. 2. / 17.00 Občasná literární kavárna – autorské čtení br-
něnských básníků Zdeňky Pospíšilové a Vítězslava Horálka
20. 2. / 18.00 Historky z brněnské historie – 1. díl, přednáška 
Marcela Jurczyka 

BYSTRC, VONDRÁKOVA 15
tel. 546 221 726, vondrakova@kjm.cz
Od 2. 2. Krása obrazu – tvorba Ivana Trávníka, vernisáž výstavy 
– 2. 2. od 17.00.

ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
8. 2. / 13.00 – 17.00 Zimní tvoření – výtvarná dílna pro děti 
i jejich rodiče
22. 2. / 16.00 Pohádkové odpoledne – čtení pro nejmenší 
s doprovodem dospělé osoby

ČERNOVICE, CHARBULOVA 38
tel. 548 538 275, cernovice@kjm.cz
Od 2. 1.  Než nás vezmou do Paříže II – olejomalba Yvony Bar-
toňové a básně Jiřího Grégra   

JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
Od 1. 2. Střední Dalmácie – výstava fotografií Milady Kozlovské 

KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
tel. 547 382 893, libus@kjm.cz
13. – 23. 2. / v půjčovní době Masky – výtvarná dílna pro děti 
i jejich rodiče 
14. 2. / 17.30 Martinik – setkání s  cestovatelem Jaromírem 
Novákem

KOMÁROV, ČERNOVICKÁ 2B
tel. 545 234 480, komarov@kjm.cz
Od 1. 2. Červená Karkulka – tvorba dětí ZUŠ Slunná

KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
1. - 28. 2. Z mých cest – výstava fotografií Kateřiny Novákové
20. – 24. 2. Vědomostní soutěž pro seniory o knižní cenu
1. 3. / 16.00 Šestnáct schůdků, aneb příběhy ze sklípku – autor-
ské čtení nevidomého autora Jiřího Maršálka 

LESNÁ, HAŠKOVA 4
tel. 548 526 935,haskova@kjm.cz
16. 2. / 13.00 – 18.00 Zábavné odpoledne s Večerníčkem

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

VZDĚLÁVAT SE
Od  1. 2. Zlatá stuha 2016 – výstava vítězných titulů pro děti 
z prestižní soutěže pořádané českou sekcí IBBY a Klubem ilust-
rátorů dětské knihy
Od 1. 2. Jan Skácel – výstava k 95. výročí narození tohoto vý-
znamného moravského básníka 
9. 2. / 18.30 Agadir: Na strunách naděje – Rosa Jamali – dra-
matická báseň „Vaření kávy“ mladé iránské básnířky (Malý spole-
čenský sál, 5. NP)
15. 2. / 17.00 Vývoj raně středověkého Znojma ve  světle 
nejnovějších archeologických výzkumů – nový cyklus před-
nášek připravovaných ve  spolupráci s  Národním památkovým 
ústavem, kdy se přemístíme z hradů a zahrad do měst. Přednáší 
Mgr. Zdeněk Čižmář. (Velký společenský sál, 5. NP)
16. 2. / 18.00 Škola ve vesnici Mansapur  pro chudé děti – lidé 
ze sdružení PONS přiblíží život dětí i  dospělých v  malé vesnici 
v Indii. Zde za přičinění sdružení a jeho dárců mohla vzniknout 
škola pro chudé děti. (Velký společenský sál, 5. NP) 
22. 2. / 18.00 Malé divadlo hudby – Miloš Štedroň tradičně 
i netradičně – vzpomínání na výrazné osobnosti brněnské umě-
lecké scény 60. až 80. let minulého století – básníka Jana Skácela 
a siláka a recesistu Frantu Kocourka. (Velký společenský sál, 5. NP)

RELAXOVAT
14. 2. / 17.00 Skupinová arteterapie – arteterapie využívá vý-
tvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci ko-
munikace. Práce ve skupině poskytuje zázemí pro budování vzá-
jemné podpory a užitečné zpětné vazby, vstupné: 50,- Kč (Malý 
společenský sál, 5. NP).
15. 2. / 10.15 Muzikoterapeutická prožitková relaxace – me-
toda celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera pod vede-
ním Soni Štoudkové, vstupné: 50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP)
16. 2. / 17.00 Bubnohrátky – dílna muzikoterapeutického bub-
nování se Soňou Štoudkovou pro dospělé a starší děti, vstupné: 
50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP).
22. 2. / 18.00 Dramaterapie Josefa Zajíčka, vstupné: 50,- Kč 
(Malý společenský sál, 5. NP) 
24. 2. / 18.00 Filmový večer – gayby Baby (Austrálie, 2015, 
85 min.) – Grahama (12) tátové adoptovali, když mu bylo pět 
a vůbec neuměl mluvit. Teď mu dělá problémy čtení a má obavy, 
že se mu v nové škole budou spolužáci smát. Ebony (12) se chce 
probojovat do školy v lepší čtvrti, aby unikla z předměstí, kde se 
podle ní na její rodinu dívají skrz prsty, zatímco Gus (11) si ze vše-
ho nejvíc přeje, aby ho mámy vzaly na  zápas wrestlingu. Matt 
(11) je mimořádně inteligentní a  mámám pomáhá v  kampani 
za legalizaci manželství pro všechny, ale do kostela s nimi chodit 
odmítá. Půvabný dokument o každodenních radostech a stras-
tech australských adolescentů je důležitým příspěvkem k diskuzi 
o podobách současné rodiny. (Velký společenský sál, 5. NP)
28. 2. / 17.00 Aktivní imaginace – arteterapeutické sezení za-
měřené na  jungiánskou metodu aktivní imaginace. Přijďte se 
uvolnit a ponořit do hlubinných obrazů svého podvědomí. Kro-
mě odpočinku budeme s imaginativním zážitkem i výtvarně pra-
covat a  slovně reflektovat. Nedoporučuje se lidem v  psychické 
nepohodě, vstupné: 50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP).

Počet účastníků na akce Aktivní imaginace, Bubnohrátky, Dra-
materapie, Muzikoterapeutická prožitková relaxace a  Skupi-
nová arteterapie je omezen, je nutné si zakoupit vstupenky v Zá-
kaznickém 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. 2. / 10.30 Dobrodružství opičky Rozárky 
tentokrát na téma „Pod hladinou“, literární, výtvar-
ná a pohybová dílna pro děti od 2 do 5 let (Hudební 
klubovna, 3. NP)

PRO MLÁDEŽ
Objevím
7. 2. / 15.30 Když svět zahalí tma – Dračí doupě – 
po celé zemi se mluví jenom o jedné věci. O bouři, kte-
rá se v zimě přihnala ke království. Na nebi se shlukla 
těžká mračna, pustila poslední paprsky světla a kles-
la na  vrcholky hor. Nad celým územím zavládla noc. 
Na lid padá úzkost a hrdiny čeká nadlidský úkol: vrátit 
vše znovu do starých pořádků. Pokud to tedy ještě pů-
jde… (Dětská klubovna, 3. NP)
Naučím
13. 2. / 16.30 Učení oklikou – je zeměpis tvůj ne-
přítel, protože si zkrátka neumíš zapamatovat názvy 
a rozmístění jednotlivých států na mapě? Přijď se na-
učit jednoduchý trik, jak si zapamatovat např. státy 
Jižní Ameriky za  15 minut, a  to napořád. Mimo jiné 
se třeba taky dozvíš, co dělat v  lavicích proti usínání 
(Teen, 3. NP)
Pařím
16. 2. / 17.00 Fun2Play – zahrát si s kámošem na Xbo-
xu, pobavit se, co ostatní hrají, nebo vyměnit pár tipů 
z herních světů – to všechno můžeš na Fun2Play. Nové 
herní pecky ti představí Martin s Tomášem, nadšenci, 
kteří už mají nahrané stovky hodin. (Hudební klubov-
na, 3. NP)
22. 2. / 17.30 Deskománie – kafe a deskovka asi není 
zrovna klasika Marie Doležalové, ale pro nás je to ta 
nejlepší volba! Zastavte se do Café Mahen vyzkoušet 
některou z her, kterou si pak také můžete půjčit domů. 
Pravidla vás rádi naučíme. (Café Mahen, přízemí)
Vytvořím
20. 2. / 16.00 Etuda pro tužku a papír – tvůrčí psaní, 
pokud rád/a píšeš, přijď mezi nás. Rádi tvoříme, hraje-
me si se slovy a vymýšlíme příběhy. V kolektivu nadše-
ných pisatelů určitě najdeš podporu a třeba i  trochu 
inspirace. (Hudební klubovna, 3. NP)

MAHENŮV PAMÁTNÍK
Mahenova 8, tel. 543 248 479, pamatnik@kjm.cz
1. 2. / 19.00 Buď a nebo – Útulek č. 172, Divadlo improvizace 
5. 2. / 17.00 Básnící Praha – Brno – Alena Slepičková a její hosté
13. 2. / 18.00 Potlesk motýlích křídel – podvečer s básněmi Ja-
roslava Holoubka v podání Mileny Fucimanové
22. 2. / 17.00 Setkání se spisovatelkou Terezou Boučkovou
28. 2. / 17.00 Laureáti Nobelovy ceny – gerhardt Hautptmann


