
LESNÁ, HAŠKOVA 4
tel. 548 526 935, haskova@kjm.cz

21. 6. / 13.00 – 18.00 Hurá, prázdniny! – zábavné úkoly pro 
malé i velké výletníky 

LÍŠEŇ, JÍROVA 2
tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz

4. – 28. 6. Cesty k lidem – výstava Jany Ungerové

14. 6. / 13.30 – 17.30 Malování na chodníku 

MEDLÁNKY, KYTNEROVA 1A
tel.: 778  466 979, medlanky@kjm.cz

1. 6. / 9.30 – 14.30 Cowork – vyzkoušejte prostředí příjemné 
medlánecké knihovny ke coworkingu

2. 6. / 9.30 Medlánecký dětský den – v Zámeckém parku najde-
te stánek knihovny s úkoly a soutěžemi pro děti

14. 6. / 10.00 Kniha, kafe, kočárek – představení didaktických 
her pro děti

SLATINA, JIHOMORAVSKÉ NÁM. 1
tel. 545 217 394, jihomoravnam@kjm.cz

4. 6. / 13.00 – 18.00 Hádej, hádej, hadači – pásmo hádanek pro 
dětské čtenáře ke Dni dětí  

STARÉ BRNO, „NA KŘIŽOVATCE“, KŘÍŽOVÁ 24
tel. 704 421 303, krizova@kjm.cz

5. 6. / 18.00 – 20.00 Cestovatelské úterý: Thajsko
6. a 13. 6. / 18.00 Lyterárňý Ďýlny
12. 6. / 17.00 Herden – hraní deskových her pro děti a dospělé

STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz

20. 6. / 16.30 Čtení pro nejmenší – O díře z trychtýře, pro děti 
od 2 do 5 let s doprovodem

VINOHRADY, VELKOPAVLOVICKÁ 25
tel. 544 217 645, velkopavlov@kjm.cz

14. 6. / 16.00 Čtení pro nejmenší – Pošťák myšák doručuje, 
vhodné pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého

ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz

Od 4. 6. Miloslav Konvička – výstava obrazů 

ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz

1. – 29. 6. Hurá, škola končí – výstava fotografií historických bu-
dov dvanácti brněnských škol 

7. 6. / 15.00 Klub šikulek – vyrábíme antistresový míček

7. 6. / 14.00 Poznáváme cizí země – Bulharsko – beseda pro děti 
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SEZNAMTE SE S KLEINOVÝM PALÁCEM
Exkurze pro širokou veřejnost v uzavřených prostorách Kleinova 
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 uskuteč-
ní při minimálním počtu 5 účastníků. Přihlašování je možné na 
e-mailové adrese incentrum@kjm.cz nebo osobně v  Zákaznic-
kém centru knihovny, Kobližná 4.
19. 6., 17. 7., 21. 8. 2018 v 17.00, sraz u hlavní brány Kleinova 
paláce, nám. Svobody 15

PŘEDSTAVUJEME VÁM SCHRATTENBACHŮV PALÁC
Exkurze pro širokou veřejnost v Ústřední knihovně, kde vás se-
známíme s historií paláce i veřejného knihovnictví v Brně či se 
službami, které knihovna poskytuje. Exkurze se uskuteční při mi-
nimálním počtu 5 účastníků. Přihlašování je možné na mailové 
adrese stritecka@kjm.cz. 
25. 6., 30. 7., 27. 8. v 17.00, sraz v atriu knihovny 

OCHUTNÁVKA nejen KNIŽNÍCH NOVINEK
(Ne)víte, co si půjčit? Rádi Vám představíme knižní novinky i star-
ší tituly, které stojí za to, aby byly půjčovány a čteny. 
14. 6. a 28. 6., 16.00 – 18.00, atrium Ústřední knihovny  

PROVOZNÍ INFORMACE
Již teď upozorňujeme na prázdninovou půjčovní dobu (30. 6. 
– 2. 9. 2018) na jednotlivých provozech knihovny. Podrobnosti 
naleznete na www.kjm.cz. 

FESTIVAL RE:PUBLIKA – 100 LET 100 KNIH
26. 5. – 17. 6.  / BVV, Výstavní 1
To nejlepší z  české literatury za  posledních 100 let ožívá 
v pavilonu Morava
Pavilon Morava, jehož výtvarnou koncepci zajišťuje Fakulta ar-
chitektury VUT, je věnován tomu nejlepšímu z  literatury uply-
nulého století. Formou výstavy zde je představeno 100 českých 
knih, které mají podnítit zájem veřejnosti o českou literární his-
torii uplynulých 100 let. Na návštěvníky pavilonu čeká také řada 
kulturních programů – setkání s literárními osobnostmi, koncer-
ty, tvůrčí a vzdělávací dílny, ukázky 3D technologií apod.   

VÝBěR Z PROgRAMU: 
2. 6. / 14.00 Petr Sís
V rámci pořadu představí oceňovaný spisovatel, ilustrátor a tvůr-
ce animovaných filmů Petr Sís svoji knihu Zeď s podtitulem: Jak 
jsem vyrůstal za železnou oponou. Při besedě a promítání obrázků 
se dětští návštěvníci dozvědí, jak vypadal mnohdy absurdní život 
v době komunistické nadvlády v Československu, dospělým pak 
bude určen krátký dokumentární film Jdi za svým snem (režie Jan 
Eisner, 1995, 22 min.).

3. 6. / 10.30 LiStOVáNí – Jiří Trnka: Zahrada
Kniha Jiřího Trnky má své kouzlo, poezii i humor a patří mezi díla, 
která léta oslovují děti stejně jako dospělé. V rámci populárního 
cyklu scénických čtení tak budete moci prožít příběh pěti kluků 
odhalujících rozličná tajemství poté, co otevřou starou rozvrza-
nou branku a vejdou do krásné, tajuplné zahrady. 
7. 6. / 18.30 Alena Mornštajnová
Autorské čtení a  beseda s  úspěšnou spisovatelkou, překlada-
telkou a vášnivou čtenářkou Alenou Mornštajnovou. Její knihy, 
patřící v  současnosti nejen v  Knihovně Jiřího Mahena mezi ty 
nejpůjčovanější a  nejrezervovanější, se zabývají opravdovostí 
životního času a  krom jiného spojují příběhy „obyčejných“ lidí 
v mechanismech tzv. velkých dějin dvacátého století.
12. 6. / 18.00 Arnošt goldflam
Autorské čtení, beseda a  vyznání populárního českého herce, 
dramatika, režiséra, pedagoga a  spisovatele, který ke  své tvor-
bě podotýká: „Člověk nakonec může tvořit jen z toho materiálu, 
který má. Těžko přesáhnete svoji zkušenost a svoje znalosti. Rád 
beru věci, které odpozoruju, které jsem zažil nebo které zažili 
moji blízcí.“
Celý program naleznete na www.kjm.cz
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ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
Kobližná 4, tel. 542 532 164, informace@kjm.cz

VZDěLÁVAT SE
Do 29. 6. Re:publika – výstava u příležitosti 100. výročí založení 
republiky 
Od  14. 6. Estonský filmový svět – výstava estonských filmo-
vých plakátů, která nabízí přehled kinematografické tvorby 
v  Estonsku v  průběhu čtyř dekád. Filmové plakáty zachytávají 
techniky jejich tvorby ze sovětské doby a změny v  technikách, 
které vznikly s příchodem kapitalismu. Vernisáž výstavy – 14. 6. 
od 17.00, její součástí bude promítání filmu Poslední relikvie, kte-
rý je filmovou adaptací historické novely Eduarda Bornhöheho. 
Středověký milostný příběh byl natočený v  roce 1969 a  stal se 
estonským kultovním dílem. 
6. 6. / 17.30 Toulky asijskou kulturou – Long Do: Kterak ne-
prohrát 29. hru v  řadě aneb stručný úvod do  světa šógi – 
představíme si pravidla hry i  tradici jejího hraní a osvojíme ně-
kolik základních herních pojmů i  hráčských jmen. Svět šógi se 
skládá nejen z profesionálů, ale i z amatérských hráčů z celého 
světa a my nahlédneme, co všechno se skrývá pod mimojapon-
skou pokličkou. (Velký společenský sál v 5. NP)
12. 6. / 10.00 – 16.00 Bezpečně za volantem – testování zra-
ku – přijďte si otestovat svůj zrak v rámci projektu Brno – zdravé 
město a kampaně Brněnské dny bez úrazů. Speciální oční vyšet-
ření, určené zejména řidičům, ale i ostatním účastníkům silniční-
ho provozu, odhalí nejen to, jak vidíte do dálky, na blízko, perifer-
ně a zda máte v pořádku barvocit, ale zároveň vyhodnotí, jak váš 
zrak reaguje za šera, mlhy a deště nebo při oslnění protijedoucím 
vozidlem. (Atrium)
14. a 15. 6. / 10.00 Brněnské židovské památky – exkurze s od-
borným výkladem, na programu je návštěva synagogy, obřadní 
síně i židovského hřbitova (zajímavosti o pohřbívání, hroby zají-
mavých osobností). Na závěr je připraven krátký film „Brno židov-
ské“. Přihlášení do 11. 6. 2018 na eu.brno@kjm.cz nebo v Zákaz-
nickém centru Ústřední knihovny, Kobližná 4. Počet míst je omezen! 
Délka trvání 2,5 hodiny.
19. 6. / 17.30 Filmový večer – Slyšet očima – Rakousko je jed-
ním z mála států, který uznal znakový jazyk jako další oficiální řeč 
pro svou zemi. I přes možnosti tlumočení se však situace tamní 
neslyšící komunity nedá považovat za ideální. Observační doku-
ment zachycuje střípky ze životů několika neslyšících a zaměřuje 
se přitom na sílu a barevnost paralelního světa znakového jazy-
ka. (Velký společenský sál, 5. NP)

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN 
Společný projekt Asociace spisovatelů a  českých kniho-
ven, jehož podstatou jsou autorská čtení 10 literátů v 10 
knihovnách po dobu 10 měsíců. Osobitá vystoupení čes-
kých spisovatelů probíhají od září do června. 

MILAN OHNISKO 
26. 6. / 17.30 Ústřední knihovna, Kobližná 4
Autorské čtení básníka a držitele ceny Magnesia Litera 
2017 – Litera za poezii.

RELAXOVAT
7. 6. / 17.00 Muzikoterapeutická prožitková relaxace – meto-
da celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera pod vedením Soni 
Štoudkové, vstupné: 50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP)
14. 6. / 17.30 Taneční a  pohybová terapie – bezpečný pro-
stor pro sebepoznání a rozvíjení za pomoci taneční a pohybové 
tvorby nebo hry, lektor – Kateřina H. Hanzlíková, vstupné 50,- Kč 
(Malý společenský sál, 5. NP) 
18. 6. / 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)
19. 6. / 18.30 Malé divadlo hudby – Kytarový recitál Ondřeje 
Pavlíčka – úvod koncertu zahájí Preludium J. S. Bacha, které spo-
lečně s  následující Danzou espaňolou (Španělský tanec) zastu-
pují jediná „nekytarová“ díla programu, neboť i  druhá skladba 
byla věnována jinému nástroji - klavíru. Zbytek programu se po-
nese v energickém duchu hispánské hudby – hudby španělské 
a latinskoamerické. (Malý společenský sál, 5. NP)
27. 6. / 18.00 Divadlo v pohybu – dramaterapie Josefa Zajíčka 
– vstupné 50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP) 
Počet účastníků na  muziko a  arteterapeutické akce je omezen, je 
nutné si zakoupit vstupenky v  Zákaznickém centru knihovny, Ko-
bližná 4, děti platí od 3 let. Rezervace přes e-mail není možná. Kon-
taktní osoby: Hana Sakmarová a Soňa Štoudková, tel.: 542 532 170, 
muzikoterapie@kjm.cz.

HRÁT SI 
21. 6. / 16.00 Knížkování – téma: Modro-
velká návštěva – do  knihovny dorazil ta-
jemný balík! Zatím nikdo netuší, kdo nebo 
co je uvnitř. Přijďte se za námi do něj podí-
vat, ale opatrně, nikdy nevíte, jaká návštěva 
v něm může být! My jen tušíme, že bude asi 
z knížky. Program pro děti 3 – 6 let. (Hudební 
knihovna, 3. NP)
27. a  29. 6. / 10.00 S  knížkou do  života – Lekotéka – hraní, 
které baví a rozvíjí – přijďte do knihovny na druhé setkání, v je-
hož rámci vám i vašim dětem od nejútlejšího věku bude předsta-
vena Lekotéka neboli hračky a pomůcky, které rozvíjí nejrůznější 
dovednosti a podporují čtenářstv – puzzle, skládanky, hudební 
nástroje, maňásky, tyflopomůcky atd. Z  kapacitních důvodů je 
zapotřebí se zaregistrovat na akci předem (lze se přihlásit pouze 
na  jeden z  nabízených termínů, www.kjm.cz/udalost/bookstart-
-cerven). (Velký společenský sál, 5. NP)

22. a  23. 6 / pátek 16.00 - 20.00 / sobota 
10.00 – 16.00 Maheniks – Fantasy v Mahence – 
3. ročník tradičního festivalu! Letos se dozvíte 
vše o fantasy. Těšte se na pořádnou jízdu s Jiřím 
W. Procházkou, Medojedem, Petrou Slovákovou, 
Petrem Koplem, Terezou Matouškovou, Dračí 
hlídkou a s Martinem „Raptorem“ Zavřelem. V pátek nabídneme 
VR s  firmou Virtuen a  v  sobotu pro dvě skupiny Únikovou hru 
ve skladu od firmy BranFAQ (nutná rezervace na mladez@kjm.cz). 

MAHENŮV PAMÁTNÍK
Mahenova 8, tel. 543 248 479, pamatnik@kjm.cz

5. 6. / 18.00 „Malinký jak pecka třešně...“– čtyřverší a  básně 
Jana Skácela doprovázené moravskými lidovými písněmi, ale 
i zvuky různých nástrojů - od fujary přes dětské hračky až k tibet-
ským mísám. Básně o stínu, který vrháme a o odvaze si jej přiznat. 
Účinkují Kateřina Francová a Dušan Hřebíček.
6. 6. / 19.00 Stav střídavého napětí – Divadlo Útulek č. 186. Di-
vadlo Improvizace 
12. 6. / 17.00 Špitzbergy – cestovatelský večer s Helenou Ha-
vlíčkovou
19. 6. / 18.00 Ondřej Sekora: Práce všeho druhu – přednáška 
v podání českého publicisty a komiksového tvůrce Tomáše Pro-
kůpka o Sekorových pestrých aktivitách, kterým se během života 
věnoval – od novinařiny a výtvarné tvorby až po spolupráci s di-
vadlem a televizí.
26. 6. / 17.00 Petra Dvořáková: Dědina – autorské čtení ze 
zbrusu nové knihy Petry Dvořákové, které nás zavede do jedné 
tradiční „dědiny“, aneb jeden lehce humorný příběh současné 
vesnice. Po autorském čtení bude následovat autogramiáda. 

POBOČKY

BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
7. – 30. 6. Čínská tušová kresba – tvorba Jany Malé, vernisáž 
výstavy – 7. 6. od 18.00 hodin 
5. 6. / 16.30 Čtení pro nejmenší – O zvědavém štěňátku, vhod-
né pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého
7., 14., 21. a 28. 6. / 10.00 – 12.00 Knižní čtvrtek – seznámení 
s novinkami knižní produkce 
11. 6. / 15.00 – 17.00 Vyrob si svůj prázdninový deníček – 
rukodělná dílna pro děti

ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
20. 6. / 16.00 Pohádkové odpoledne – Vědí draci o legraci? – 
vhodné pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého

JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
Do  29. 6. Noc s  Andersenem – výstava soutěžních prací dětí 
z družiny ZŠ Jasanová 

KOMÁROV, ČERNOVICKÁ 2B
tel. 545 234 480, komarov@kjm.cz
Do 28. 6. Byly časy, byly, ale sa minuly – výstava obrazů Sylvie 
Vašinové 

KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
1. – 29. 6. Obrázky z divočiny – výstava Jaroslava Nováčka 


