16. 10. / 11.00 Exkurze do knihovny s česko-ukrajinským
čtením a tvořivou dílnou– Komentovaná prohlídka Ústřední
knihovny na Kobližné s dvojjazyčným čtením z dětské knihy
Zubr si hledá hnízdo (Oksana Bula) a tvořivou dílnou. Akce je
určená pro rodiče s dětmi i pro jednotlivé dospělé. Tlumočení
do ukrajinštiny zajištěno. Akce je pořádána v rámci projektu „Integrace cizinců ve městě Brně II“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.
20. 10. / 17.00 Verše potrhlé – pro děti i dospělé: beseda
s autogramiádou Janka a Jonáše Ledeckých– Autoři Janek
a Jonáš Ledečtí přijedou představit svou nejnovější knížku
básniček ze světa zvířat Verše potrhlé, která je určena dětem
s doprovodem rodičů a rodičům v doprovodu dětí. Přijďte si poslechnout čtení z knihy i vyprávění obou autorů o tom, jaké to je
tvořit (nejen) knihy pro děti. (Atrium, Ústřední knihovna)
5. 10. – 27. 10. / 15.00 XVIII. Mezinárodní festival outdoorových filmů – Soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů.
Za sedmnáct let své existence se festival stal ve své podstatě největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen
v České republice, ale i ve světě. Je zaměřený na sporty i život
s outdoorovou tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní,
adrenalinové, ale také cestopisné. Promítání začínáme každý
den vždy v 15.00, 17.00 a 19.00. (Velký sál 5.NP)

7. 10. a 21. 10. / 16.00 Keep talking – Nebaví vás biflování slovíček a gramatiky? Nevadí! Angličtina se přece dá učit i zábavně.
U nás na vás čekají improvizační hry, zajímavé diskuze, tvůrčí
psaní a hlavně pohodová atmosféra. A pokud se děsíte, že anglicky vlastně vůbec neumíte, nevěšte hlavu. Za špatně vyčasované sloveso, nebo občasný czenglish tu hlavy netrháme. Mládež,
13 +. (Dětská klubovna, 3. NP)
Cyklus osmi pravidelných setkání na téma reminiscence
–
Reminiscenční metoda formou přátelského setkání a vyprávění
o minulosti navozuje pohodu a pomáhá přijmout život ve vyšším věku. Během osmi pravidelných úterních setkání budete
vzpomínat, povídat si i poslouchat. Počet účastníků omezen.
Na akci je nutné se přihlásit. Koná se v říjnu každé úterý (kromě
19.10) od 15.00 do 16.00 hodin. (Hudební klubovna, 3. NP)

JEHNICE, NÁM. 3. KVĚTNA
tel. 777 359 164, jehnice@kjm.cz
19. 10. / 10.30 Čtení pro děti – O dětech a zvířátkách – Pohádky pro malé děti v doprovodu dospělého.

PRO NEJMENŠÍ
19. 10. / 10.00 Bookstart – S knížkou do
života: Skřítci – Program pro rodiče s dětmi
ve věku 0-6 let inspirovaný stejnojmennou
knihou Macieje Szymanowicze. V případě zájmu se na program přihlaste prostřednictvím
emailu: bookstart@kjm.cz. (Malý sál, 5. NP)

KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
1. 10. – 29. 10. Zajímavosti ze světa zvířat – Soutěž pro starší
děti.
1. 10. – 29. 10. Povolání a nástroje – Soutěž pro mladší děti.

POBOČKY

21. 10. / 17.00 Velký knižní čtvrtek – Setkání s autory jubilejního 20. pokračování Velkého knižního čtvrtku. Pořadem vás
provede Petr Vizina. Účast přislíbili autoři Pavla Horáková, Petra Klabouchová, Andrea Sedláčková, Martin Sodomka, Lucie
Vopálenská a další. Těšit se můžete kupříkladu na tituly Tenkrát
v Hollywoodu, Včelař z Aleppa a na Srdce Evropy. (Atrium, Ústřed
ní knihovna)
26. 10 / 17.30 Spisovatelé do knihoven: Luboš Svoboda
–
Autorské čtení a debata s básníkem Lubošem Svobodou, který
byl za svou sbírku Vypadáme, že máváme (2014) nominován na
Cenu Jiřího Ortena. Luboš absolvoval Vyšší odbornou školu publicistiky a Literární Akademii Josefa Škvoreckého. V současné
době se chystá vydat sbírku Rád čichám ke zvířatům, která jsi
vycpala ty. (Malý sál, 5. NP)
VZDĚLÁVAT SE
7. 10. / 10.30 Osvětová přednáška trénování paměti – Přednáška se koná v rámci Brněnských dnů pro seniory a plynule navazuje na pravidelné tréninky paměti Mgr. Zuzany Hanzalové.
Říjnové tréninky probíhají každou středu od 10.15 hodin.(Hu dební klubovna, 3. NP)
7. 10. / 16.00–18.00 Pasování prvňáčků
na rytíře knih a na čtenáře knihovny
–
Akce je součástí programu Poprvé do školy – poprvé do knihovny. Jeho účelem je
v dětech vzbuzovat lásku ke čtení, proto mají
prvňáčci během září a října registraci a přeregistraci zdarma, přičemž během pasování
se z nich stávají oficiální čtenáři knihovny.

říjen 2021

BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
5. 10. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Králík je taky jenom člověk – Přijďte na pohádkové čtení do knihovny. Tentokrát pro
vás budeme číst z knihy plné humoru o neobyčejném životě
jednoho králíka. Akce probíhá v rámci projektu BOOKSTART.
7. 10. / 18.00 Hnízda v octu– Vernisáž
nově vydané knihy Mileny Fucimanové
„Hnízda v octu“. Hudební doprovod je
připraven ve spolupráci s významným
českým hudebním skladatelem Danielem Forró. Dále účinkují: Zdeňka Pospíšilová, Václav Buchta, Manuel Elvír
a Ondřej Fuciman.
BYSTRC, VONDRÁKOVA 15
tel. 778 880 032, vondrakova@kjm.cz
20. 10. / 17.00 Beseda v knihovně s autogramiádou – Tentokrát se můžete těšit na spisovatelku Blanku Hoškovou.
26. 10. / 10.00–12.00 Batolátka, škvrňátka v knihovně je
pohádka – Pohádka pro nejmenší spojená s křtem nových setů
Bookstart.
ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
Tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
20.10. / 13.00–18.00 Den stromů – tvořivá dílna pro děti
–
V říjnu si připomínáme Den stromů. Jak si představujete nejkrásnější strom? Pojďte si ho s námi vybarvit, namalovat, vymodelovat, vytvořit.
DOLNÍ HERŠPICE, HAVRÁNKOVA 82
tel. 778 880 031, dolniherspice@kjm.cz
25.10. / 17.00 Čaj o páté s knihou – Pojďte se seznámit s knihami, které vypravují o zajímavých ženách a stojí za přečtení.

JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
21. 10. / 17.00 Když se přání (ne)plní – Autorské čtení a bese da se spisovatelkou Blankou Hoškovou.
KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
tel. 547 382 893, libus@kjm.cz
19. 10. / 17.00 Japonsko – Cestovatelská beseda s PhDr. Helenou Havlíčkovou o Japonsku.

LESNÁ, HAŠKOVA 4
tel. 548 526 935, haskova@kjm.cz
14.10. / 16.00 Čtení pro nejmenší – Karneval v Zoo – Víte, kdo
je to slomelák nebo žirafon? Odhalte spolu s námi, kdo je kdo.
Pohádkové čtení pro děti od 3 do 6 let s doprovodem.
18. 10 – 22. 10 / Thriller nebo detektivka?– Týdenní soutěž
o knihu Mizející dívky od L. Regan. Odpovězte správně na náš
soutěžní kvíz a vyhrajte knihu. Pro všechny znalce napětí. Na
konci týdne vylosujeme jednoho výherce.
LÍŠEŇ, JÍROVA 2
tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz
1.–31. 10. Máme rádi přísloví – Jazykový kvíz pro děti ve věku
do 10 let.
MEDLÁNKY, KYTNEROVA 1A
tel.: 778 466 979, medlanky@kjm.cz
1. 10. – 30.11. Podzimní šifrovací hra pro děti– V knihovně
se nám rozlezly různé halloweenské breberky. Najděte je, opište
písmenka do šifrovací tabulky a získejte okamžitou odměnu.
NOVÝ LÍSKOVEC, OBLÁ 75
tel. 778 428 657, obla@kjm.cz
6. 10. / 17.00 Sestry Machatovy – Beseda s brněnskými legendami, které měly stejně úspěšnou gymnastickou i baletní kariéru.
19. 10. / 18.30 Blanka Hošková – Beseda a autogramiáda s brněnskou autorkou románů pro ženy.
OŘEŠÍN, U ZVONIČKY 4
tel. 739 624 107, oresin@kjm.cz
18.10. / 15.00 Čtení pro děti – O dětech a zvířátkách – Pohádky pro malé děti v doprovodu dospělého.
SOBĚŠICE, ZEIBERLICHOVA 48
tel. 773 179 470, sobesice@kjm.cz
7.10. - 25. 11. Z klobouku pana Mahena – Co vyčteš z komik su? Soutěž pro děti i rodiče o životě Jiřího Mahena k 100. výročí
založení knihovny.
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SLATINA, JIHOMORAVSKÉ NÁM. 1
Tel. 545 217 394, jihomoravnam@kjm.cz
1. 10. – 31. 10. Podzim v květináči– Vyrobte si v pohodlí do mova podzimní zápich do květináče.
STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
Tel. 547 355 630 kurska@kjm.cz
12. 10. / 17.00 Matka a dcera: Božena Němcová a Theodora Němcová – Přednáška Martiny Bittnerové, na níž se dozvíte,
jaká byla Božena Němcová očima své dcery. Byla totiž její pravou rukou, důvěrnicí, ošetřovatelkou a také hrdou ochránkyní
matčina odkazu.
ŠTÝŘICE, VOJTOVA 7
Tel. 778 402 651, vojtova@kjm.cz
21.10. / 17.00 Autorské čtení Kateřiny Dubské – Přijďte se seznámit s díly autorky a poslechněte si ukázky z její tvorby.
29. 10. / 17.00 Únikovka z knihovny – Být zamčený v knihovně
nemusí být tak skvělé, jak se nadšenému čtenáři může zdát. Zvládnete rozluštit všechny šifry a indicie a dostat se z knihovny ven?

VINOHRADY, VELKOPAVLOVICKÁ 25
tel. 544 217 645, velkopavlov@kjm.cz
26. 10. – 29. 10. Koledu, nebo něco provedu! – A na ozdobu
si vyrobím třeba papírového ducha, dýni nebo jiné strašidlo! Halloweenská výtvarná dílnička v dětském oddělení pro kreativní
děti i jejich rodiče.
1. 10. – 30. 4. Šňůrka plná písmenek – Čtenářská soutěž určená pro prvňáčky, jejímž cílem je podpora jejich zájmu o četbu
a rozvíjení čtenářských návyků během prvního roku školní docházky.
ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
21.10. / 18.00 A tomu se říká láska – Autorské čtení Věry Hrdinové posezení u poezie i vína s hudebním doprovodem Vlada Dzurii.
6. 10. / 15.00 Lucie Hlavinková dětem
– Vyprávění autorky
dětských knížek určené maminkám i dětem.
ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
4. 10. / 15.00–17.00 Legománie – Pojďte si za námi do knihovny poskládat z lega, co vás napadne.
14.10. / 14.000 Klub šikulek – Přijďte si vyrobit podzimní lucernu.
ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
6. 10. / 15.00 Lucie Hlavinková dětem
– Vyprávění autorky
dětských knížek určené maminkám i dětem.

21. 10. / 18.00 A tomu se říká láska – Autorské čtení Věry Hrdinové. Užijte si posezení u poezie i vína s hudebním doprovodem
Vlada Dzurii.
1. 10. – 31. 10. Jiří Mahen a jeho „generace, která neexistovala“ – Výstava ke 100. výročí založení Knihovny Jiřího Mahena
v Brně.

ŘÍJEN 2021
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
Kobližná 4, 542 532 164, informce@kjm.cz

MAHENŮV PAMATNÍK
Mahenova 8, tel. 543 248 479, pamatnik@kjm.cz
10.10. / 14:00 Z pohádky do pohádky – Akční pohádková komedie o Ježibabě z Perníkové chaloupky, která ve snaze chytit
Jeníčka a Mařenku proběhne několik pohádek. Na oslavu pasovaných dětí na čtenáře knihovny hraje Divadlo Prkno.
14.10. / 17.00 Rudolf Těsnohlídek: autor dobře známý?
–
Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, redaktor, ale také amatérský speleolog, nadšený Sokol, zakladatel charitativní tradice.
Přednáška Mgr. Hany Kraflové.

EUROPE DIRECT
tel. 542 532 166, brno@europe-direct.cz
13. 10. Rozhoduj o Evropě – Staň se na den
tvůrcem evropské politiky – Jednodenní regionální seminář pro studenty středních škol. Přihlášení studenti se zúčastní zjednodušené simulace jednání Rady
EU a Evropského parlamentu. Součástí bude také debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života.(Malý
i Velký sál, 5. NP)
12. 10. 17.00–19.30 Filmový večer: Stavební jáma – Výmluv ná kompilace tvořená online videy, která se v Rusku, zemi omezující svobodu slova a uplatňující cenzuru, stávají hlasem opomíjených a odhalují rozsah neřešených sociálních, zdravotních,
infrastrukturních i lidskoprávních problémů, jimž ruští občané
denně čelí. (Velký sál, 5. NP)

Zákaznické centrum: tel.: 542 532 164, informace@kjm.cz
Informační služby: tel.: 542 532 161, ptejteseknihovny@kjm.cz
Výpůjční služby:
tel.: 542 532 148, vypujcky@kjm.cz
Informace o EU:
tel.: 542 532 166, eu.brno@kjm.cz

HRÁT SI
11. 10. a 25. 10. / 16.00 Královská hra – Pěšec a věž chodí rovně, kůň do elka, střelec po diagonálách, král vždycky jedno pole
a dáma je nebezpečná ze všech stran. Víc na první partii šachu
vědět vlastně potřebujete. Rozhodně ne u nás. Uvítáme jak naprosté začátečníky, tak šachové profíky, od kterých se moc rádi
něco přiučíme. (Hudební klubovna a TEEN, 3. NP)
INSPIROVAT SE
4. 10. / 17.30 Podzimní Boogie-woogie Jána Švančaru – Autorské čtení a debata s tvůrcem oblíbené deketivní knihy Podzimný Boogie-woogie, která se odehrává v kulisách současného
Brna. Jak se myšlenka na tenhle napínavý a zároveň vtipný román zrodila? Bude autor pokračovat v psaní románů z prostředí
moravské metropole? (Malý sál, 5. NP)
5. 10. / 16.30 Slavnostní losování výherců hry Velké putovaní za poznáním Knihovny Jiřího Mahena
– Čtyřměsíční
hra uspořádaná ke 100. výročí KJM
je již u konce a je načase vybrat
5 účastníků, kteří se rozdělí o slibovaný poklad. Nicméně i na ty, kteří
v losování nevyhrají, čeká odměna.
V 17.00 hodin bude totiž probíhat
pro děti čtení pohádek, které zajišťuje divadlo MALÉhry (Velký sál, 5. NP)
a dále ve stejný čas pořádáme zábavný kvíz s otázkami týkající se knihovny (Malý sál, 5. NP). Vítáni jsou i ti, kteří
se hry neúčastnili.
11. a 25. 10 / 17.00 Exkurze do knihovny s česko-vietnamským čtením a tvořivou dílnou
– Komentovaná prohlídka
Ústřední knihovny na Kobližné s dvojjazyčným čtením Legendy
o narcisu a tvořivou dílnou. Akce je určená pro rodiče s dětmi
i pro jednotlivé dospělé. Tlumočení do vietnamštiny zajištěno.
Akce je pořádána v rámci projektu „Integrace cizinců ve městě
Brně II“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.
13. 10. / 16.00 Čtenářský čtvereček – Jste vášnivými čtenáři,
nebo byste naopak rádi využili svého volného času k získání lásce ke čtení? Přečetli jste hrozně dobrou knihu a nemáte si o tom
s kým popovídat? Rozčiluje vás trope hate to love a chcete si postěžovat? Tak to je pro vás čtenářský čtvereček naprosto ideální.
Čekají vás tipy na knížky, zajímavé příběhy a spousta povídání.
Mládež, 13+. (Dětská klubovna, 3. NP)
14. 10. / 16.00Robotíme! – Zajímají vás roboti a technologie?
Láká vás nějakého ovládat nebo si s ním jen tak pohrát? Potom
přijďte do našeho robotického kroužku, kde na vás čekají Ozoboti a Botley! Kroužek mohou navštěvovat děti ve věku 8-13 let, a to
i úplní začátečníci. Není nutné se přihlašovat ani nic platit, přidat
se k nám můžete i v průběhu roku. (Dětská klubovna, 3. NP)

