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NOVÝ LÍSKOVEC
tel.: 778 428 657, obla@kjm.cz
4. 12. / 14.00 – 15.00 Mikulášské čtení pro děti
18. 12. / 14.00 – 15.00 Čekání na Ježíška – vánoční pohádky pro děti v doprovodu rodičů
SOBĚŠICE, ZEIBERLICHOVA 48
tel.: 773 179 470, sobesice@kjm.cz
Do 20. 12. Harmonické obrázky – výstava Libuše Serafii
Pánkové, energetické, harmonizující a programované obrázky malované automatickou kresbou
STARÉ BRNO, „NA KŘIŽOVATCE“, KŘÍŽOVÁ 24
tel. 704 421 303, krizova@kjm.cz
11. 12. / 17.00 – 24.00 Herden
18. 12. / 18.00 Cestovatelské úterý – Vánoční překvapení
STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
1. – 20. 12. Vánoce – výstava výtvarných prací dětí z DRC
Medvídek
4. 12. / 17.00 Móda s vůní benzínu – přednáška Sylvie
Zouharové Dykové o stylu a eleganci první republiky nejen
v módě
12. 12. / 16.30 Prasátko na útěku – čtení pro nejmenší
děti s doprovodem
VINOHRADY, VELKOPAVLOVICKÁ 25
tel. 544 217 645, velkopavlov@kjm.cz
3. – 20. 12. Velká vánoční soutěž – napište či namalujte dopis pro Ježíška. Tentokrát však Ježíšek nechce vědět,
co si přejete, ale zajímá ho, co rozhodně pod stromečkem
objevit nechcete. Všechny práce budou vystaveny na dětském oddělení. Každý soutěžící dostane malý dáreček.
6. 12. / 13.00 – 17.00 Mikulášská dílna – přijďte si vytvořit malého čertíka či andílka.
20. 12. / 16.00 Těšíme se na Vánoce – přijďte si do knihovny přečíst knihu o Tappim, který pozná, co je to sníh. Současně si popovídáme, jak moc se těšíme na Vánoce a co
jsme si přáli pod stromeček. Také si připomeneme vánoční
tradice a zvyky.
ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
Do 21. 12. Virtuální světy – autorské fotografie Martiny
Aubrechtové
6. 12. / 15.00 Klub šikulek – vyrábíme brož

OTEVŘENÍ POBOČKY OŘEŠÍN
Po několika měsících otevíráme v pondělí 3. 12. 2018
v 10.00 hodin pobočku v Ořešíně, která se přestěhovala
do nových prostor – na adresu U zvoničky 4.

OCHUTNÁVKA nejen KNIŽNÍCH NOVINEK
(Ne)víte, co si půjčit? Rádi Vám představíme knižní novinky
i starší tituly, které stojí za to, aby byly půjčovány a čteny.
6. a 20. 12. / 16.00 – 18.00, atrium Ústřední knihovny

SEZNAMTE SE S KLEINOVÝM PALÁCEM

PROSINEC 2018
SETKÁNÍ S KEVINEM J. ANDERSONEM

3. 12. / 17.00 / Kobližná 4
Beseda a následná autogramiáda s úspěšným sci-fi autorem nejen Star Wars knih a komiksů. Autorem, který za
svou kariéru prodal více než 20 000 000 výtisků ve 30 zemích světa. Ve spolupráci s The Rebel Legion – Lion Base
v Brně zazáří v knihovně hvězda světového kalibru.

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 uskuteční při minimálním počtu
5 účastníků. Přihlašování je možné na e-mailové adrese
incentrum@kjm.cz nebo osobně v Zákaznickém centru
knihovny, Kobližná 4. 18. 12. 2018 v 17.00, sraz u hlavní
brány Kleinova paláce, nám. Svobody 15

VÝROČNÍ POHLEDNICE
Knihovna vydala v rámci 100. výročí založení republiky
lentikulární pohlednici v ceně 25,- Kč. Pohlednici si můžete koupit na jednotlivých provozech knihovny a její koupí potěšit své blízké i podpořit činnost knihovny.

PROVOZNÍ INFORMACE
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny, že během
vánočních svátků od 24. 12. 2018 do 1. 1. 2019 budou
uzavřeny všechny provozy.

BONVIVÁN BOHUSLAV KILIAN

5. 12. / 17.30 / Kobližná 4
Historik Miroslav Jeřábek představí svoji novou knihu, která
vychází ke 100. výročí vzniku
republiky, dílo přibližuje život
právníka, vydavatele společensko-uměleckých revue a strýce
Bohumila Hrabala.

VÁNOČNÍ KOLO ŠTĚSTÍ

18. 12. 2018 / 16.00 – 18.00 / Kobližná 4
Přijde si vytočit pro své blízké dárek na našem vánočním
kole štěstí. Stačí zodpovědět jednoduchou otázku…

Knihovna Jiřího Mahena v Brně přeje všem svým čtenářům i návštěvníkům radostné svátky vánoční a v roce
2019 mnoho příjemných chvil ve společnosti dobré knihy.

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA

Kobližná 4, tel. 542 532 164, informace@kjm.cz
INSPIROVAT SE
Do 7. 12. Křehcí bojovníci – fotografická výstava Neonatologického oddělení FN Brno
Od 3. 12. Proměny venkovské architektury v 19. a 20.
století na Moravě a ve Slezsku – výstava
VZDĚLÁVAT SE
5. 12. / 17.30 Vánoce a Nový rok v Japonsku – Vánoce
bez stromečku, na večeři do KFC a šlehačkový dort? Davy
lidí a několikahodinové fronty před svatyní na Nový rok?
V Japonsku ano! Přednáška o tom, jak se v Japonsku slaví Vánoce a co vše je spojeno s oslavou příchodu Nového
roku, která je zde nejvýznamnějším svátkem v roce. (Malý
společenský sál, 5. NP)
RELAXOVAT
3. 12. / 10.30 Čertovské smíchocviky s Andělem a Mikulášem – smíchocviky pro celou rodinu aneb Léčba smíchem – seznamte se se cvičením, které zlepšuje náladu,
vtahy, zdraví. Přijďte se uvolnit, pobavit a hlavně zasmát.
(Velký společenský sál, 5. NP)
4. 12. / 18.30 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 tibetským mísám. Básně o stínu, který vrháme,
a o odvaze si jej přiznat. Účinkují Katka Francová a Dušan
Hřebíček. (Malý společenský sál, 5.NP)
6. 12. / 17.00 Knižíšek naděluje – autorské čtení tří českých spisovatelek: Markéty Harasimové, Petry Nachtmanové a Danky Šárkové. Markéta pohovoří o detektivkách
i dětských knihách, Petra o životě v Karibiku a Danka o cestování po Asii. Kromě jiného si pro vás připravily své vánoční novinky a až 50% slevu na knížky. (Velký společenský
sál, 5. NP)
6. 12. / 17.00 Skupinová arteterapie – arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace. Skupinová sezení mají atmosféru
důvěry a otevřenosti, dostavují se pocity sounáležitosti,
smích a uvolnění. Účastníci se mohou seznámit a rozvíjet
u sebe schopnost komunikovat a empaticky naslouchat.
Délka trvání: cca 90 min., vstupné 50,- Kč (Malý společenský
sál, 5. NP)
10. 12. / 18.00 Scénické čtení LiStOVáNí – Kluk z kostek (Keith Stuart) – Alex svou ženu Jody miluje, ale zapomněl, jak jí to dát najevo. Zbožňuje i svého autistického
syna, ale ani za mák mu nerozumí. Sam je plný překvapení a svět je pro něj hádanka, kterou bez pomoci nedokáže
rozluštit. Až díky hraní Minecraftu pro sebe otec se synem
najdou společný prostor, v němž se začnou lépe poznávat a navzájem se chápat. Dokáže se rozpadlá rodina kou-
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sek po kousku, kostku po kostce dát znovu dohromady?
Účinkují: Tomáš Drápela, Věra Hollá a Pavel Oubram (Velký společenský sál, 5.NP)
11. 12. / 18.00 Vánoční flétnový koncert – koncert dětí
a dospělých žáků ze třídy Jany Popelkové, Flautissimo
Brno. Program: sólová a komorní hudba pro zobcové
a příčné flétny (W. A. Mozart, T. Susato, G. Finger, M. Praetorius a další) (Malý společenský sál, 5.NP)
18. 12. / 19.00 Předvánoční kontrasty – Vánoční kytarový recitál Ondřeje Pavlíčka – zazní taneční rytmy španělské
a latinskoamerické hudby. Rychlejší tance budou střídány
s pomalejšími, lyričtějšími skladbami. Např. v krátké vsuvce
filmové hudby navodí předvánoční atmosféru hudba z filmu Láska nebeská. Program koncertu pracuje s kontrasty
mezi temperamentními hispánskými rytmy a romantickými vánočními melodiemi od období baroka až po filmovou tvorbu se zimní nebo vánoční tematikou. (Malý společenský sál, 5.NP)
INFORMAČNÍ STŘEDISKO EUROPE DIRECT
11. 12. / 17.00 Filmový večer – Projekt babička – tři mladí filmaři se ve velmi osobním
a hravém snímku snaží oživit vzpomínky
svých babiček. Zorganizují setkání. Maďarská židovka, dávná obdivovatelka Hitlera
a bývalá britská špionka se vydávají na netradiční road trip;
Maďarsko, Velká Británie, 2017, 93 min. (Velký společenský
sál, 5. NP)
HRÁT SI
Velká komiksová soutěž pro děti – chceš
vyhrát komiksovou knihu, kterou si sám vybereš? Pak neváhej a zapoj se do velké komiksové soutěže. Pořádáme ji v rámci Dne
pro dětskou knihu, který oslavíme 30. 11.
Kůstkova čtenářská výzva – komiksový hrdina Kůstek vás
zve ke knižní hře „Kůstkova čtenářská výzva“. Když pomůžete Kůstkovi přečíst 5 knih se zadanou tematikou, pomůžete mu tím zastavit invazi Krysáků. Za každou přečtenou
knihu dostaneš od knihovnic Kůstkovu pečeť, kterou si můžeš nalepit na pracovní list, který rovněž získáš u knihovnic.
Obě aktivity probíhají do 13. 12.
7. 12. / 10.00 S knížkou do života – Vánoční dílna –
přijďte si v pohodové atmosféře a u vánočních koled vyrobíme věneček, kterým můžete ozdobit svůj stůl či dveře. Z kapacitních důvodů je nutné se zaregistrovat přes
formulář na webových stránkách knihovny. (Velký společenský sál, 5. NP)
21. 12. / 10.00 – 13.30 Zasněžené Vánoce – tvořivá dílna
ve vánočně vyzdobených půjčovnách bude, v níž si děti
budou moct vyrobit andělská vánoční přání. V časech
11.00, 12.00 a 13.00 bude Paní Zima číst dětem vánoční
příběhy. (Knihovna pro děti a mládež, 3. NP)

POBOČKY
BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
Od 3. 12. Po oKRAJ – exotické krajiny výtvarnice, malířky
a překladatelky Jany Malé
4. 12. / 16.30 Čtení pro nejmenší – O sedmi havranech –
pohádkové čtení s našimi „čtecími babičkami“, vhodné pro
děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělé osoby
BYSTRC, VONDRÁKOVA 15
tel. 778 880 032, vondrakova@kjm.cz
5. 12. / 15.00 Čertoviny – čertovská a mikulášská zábava
pro děti i jejich rodiče
3. – 20. 12. Retro Vánoce – výtvarné práce děti ze ŠD Heyrovského
ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
3. 12. / 13.00 – 17.00 Mikulášská dílna se zdobením
perníčků
ČERNOVICE, CHARBULOVA 38
tel.: 548 538 275, cernovice@kjm.cz
Od 5. 11. Cesta za sluncem – olejomalby a akvarely Jana
Lohnického
JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
Do 21. 12. Knihovna snů – výstava soutěžních prací žáků
ZŠ Jasanová
KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
tel. 547 382 893, libus@kjm.cz
Do 13. 12. Frivolitová krajka – výstava Štěpánky Šuhadové
3. – 13. 12. / v půjčovní době Vánoční tvoření – výtvarná
dílna pro rodiče s dětmi
11. 12. / 9.00 Cvičení s říkankou, čtením a tvořením –
předvánoční setkání pro rodiče s dětmi od 0 do 4 let
LESNÁ, HAŠKOVA 4
tel. 548 526 935, haskova@kjm.cz
11. a 13. 12. / 13.00 – 18.00 Andělské tvoření – výtvarná
dílna pro děti i jejich rodiče
17. 12. / 14.00 – 17.00 Kolo štěstí – přijďte si vytočit dárek
pro své blízké, stačí zodpovědět jednoduchou otázku
MEDLÁNKY, KYTNEROVA 1A
tel.: 778 466 979, medlanky@kjm.cz
Do 19. 12. Namaluj poštovní známku – výstava výtvarných prací z říjnové soutěže
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