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NOVÝ LÍSKOVEC, OBLÁ 75
Tel. 778 428 657, obla@kjm.cz
20. 6. – 23. 6. Berušky, včelky, motýli – V červnu je jich plná
louka. Přijďte si je vyrobit i do knihovny. Výtvarná dílna pro děti
i s rodiči v půjčovních hodinách.
28. 6. / 16.00 Zvířátka ze ZOO – Když znáte řeč zvířat, můžete se
o nich leccos dozvědět. Čtení pro nejmenší v doprovodu rodičů.
ŘEČKOVICE, KOLAŘÍKOVA 3
Tel. 549 271 413, kolarikova@kjm.cz
1. 6. – 1. 7. Bike park pod mostem – Výstava fotografií z neobyčejného sportoviště v Řečkovicích. Co se skrývá za posprejovanou zdí? Co jsou zač ty divné překážky? Sportoviště pro freestyle
bmx a mtb, které v naší čtvrti funguje už přes deset let.
1. 6. 22 – 2. 5. 23 Velká, velká, velká – Celoroční soutěž pro děti
6-15 let. Nasbírejte celou abecedu spisovatelů! Podmínky soutěže
a hrací karty dostanete na pobočce.
SLATINA, JIHOMORAVSKÉ NÁM. 1
Tel. 545 217 394, jihomoravnam@kjm.cz
6. 6. – 9. 6. Tajemný oceán – 8. června je Světový den oceánů.
Ověřte si svoje znalosti, postřeh nebo si vytvořte vlastní velrybu.
Pro menší i větší děti.
SOBĚŠICE, ZEIBERLICHOVA 48
Tel. 773 179 470, sobesice@kjm.cz
2. 6. – 30. 6. / 17.00-18.00 Kafkova Proměna nebo Orwellova
Farma zvířat – Podvečerní čtení z fantastických děl světových autorů. Groteska a absurdita, alegorie a totalita. Vítejte v současnosti!
STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
Tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
1. 6. / 14.00-17.00 Zábavné odpoledne s knížkami a hračkami
8. 6. / 16.30 Zuzanka a pan Želato – Jak se dělá puškvorcová
vůně a kam chodí duha? To prozradí neobyčejné pohádky Václava Čtvrtka. Projekt Bookstart – S knížkou do života.
ŠTÝŘICE, VOJTOVA 7
Tel. 778 402 651, vojtova@kjm.cz
14. 6. / 17.00 Autorské čtení Aleny Adrianet Heinrichové
a křest knihy Medovník s pepřem – Prvotina brněnské spisovatelky z prostředí divadel o komplikovaném vztahu dvou umělců.
Jak to může dopadnout, když se na vás herecký idol nedívá z plakátu, ale přes roh stolu? Čekejte pořádnou dávku sarkasmu.
25. 6. / 14.00-18.00 Za časů Římského impéria – Přednášky
společnosti Archaia a Samuni o římských táborech, lučištnictví
a římských památkách. Děti čeká legionářský výcvik, psaní
na voskové tabulky, antické deskové hry a mnoho dalšího. Pro dospělé a děti ve spolupráci s Kávéeskou Vojtova.
VINOHRADY, VELKOPAVLOVICKÁ 25
Tel. 544 217 645, velkopavlov@kjm.cz
20. 6. – 24. 6. Kouzelnický týden s Harrym Potterem – Přijďte
oslavit 25 let od vydání prvního dílu jedné z nejúspěšnějších sérií
všech dob. Zařadíme vás do bradavické koleje a můžete se pustit
do plnění čarodějnických úkolů. Kouzelníci vítáni, mudlové tolerováni.
1. 6. – 30. 6. Jaké knihy vám v našem fondu chybí? – Anketa pro
naše čtenáře. Při dokupování titulů do fondu nás zajímají vaše tipy.

ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
Tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
1. 6. – 30. 6. Znáte dobře komiksy? – Vědomostní soutěž pro
mladší děti.
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ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
Tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
16. 6. / 15.00-17.00 Petalíci – Tajemství kouzelné baterky odhaleno! Zjistěte, co taková kouzelná baterka dokáže a proč je dobré
mít doma Petalíka.
1. 6. – 30. 6. Včelí život – Prodloužení výstavy ke Dni včel! Přijďte
zjistit, jak žijí tito pozoruhodní a nepostradatelní tvorové.

MAHENŮV PAMATNÍK

Mahenova 8, tel. 543 248 479, pamatnik@kjm.cz
9. 6. / 17.30 Vzpomínka na Vladislava Vančuru – Přednáška
doc. PhDr. Jiřího Poláčka, CSc. k 80. výročí úmrtí Vladislava Vančury (+ 1. 6. 1942), spisovatele, který – řečeno slovy F. X. Šaldy
– pohnul českou prózou. Přiblíží Vančurův boj proti fašismu a nacismu, jakož i jeho odbojovou činnost, za niž byl za heydrichidády
popraven. Stranou nezůstane ani jeho vztah k příbuznému Jiřímu
Mahenovi.

EUROPE DIRECT

Tel. 542 532 166, brno@europe-direct.cz
8. 6. / 17.30 Online debata o francouzském předsednictví v Radě EU – Aktuálně
předsedá Radě EU Francie. Co se francouzské
vládě podařilo prosadit? A co přenechává
k řešení Česku, které vedení Rady EU přebere? Otázky zodpoví Markéta Pospěchová
z francouzského ministerstva hospodářství.
Online na naší Fb stránce https://www.facebook.com/EuropeDirectBrno/.

BRNĚNSKÉ DNY PRO ZDRAVÍ
Od 1. 6. do 15. 6. proběhne 28. celoměstský maraton aktivit na
podporu zdraví. Naše knihovna se zapojí triádou netradičních
prožitkových terapeutických seminářů a workshopů.
Přijďte tvořit z hlíny, tančit nebo prozkoumávat vlastní hranice:
7. 6. vás čeká prožitková dílna Hrátky s hlínou s lektorkou Jitkou
Rajmonovou. Tvoření z hlíny napomáhá zklidnění, relaxaci i uvědomění si sebe sama. Během Vědomé dotekové hry 10. 6. zase
můžete prozkoumávat vztah sami k sobě a k druhým. Vědomým
dotekem a stanovováním vlastních hranic vás provedou Renée
Lavecká a Miroslav Ketman.
Rádi se hýbete a milujete spontánní tanec? Přijďte 13. 6. na Terapii pohybem s Hanou Hledíkovou. Prosíme, na akci se přihlaste
e-mailem: hudebni@kjm.cz nebo tel.: 542 532 170.

DĚTSKÝ DEN V KNIHOVNĚ
Zákaznické centrum:
Informační služby:
Výpůjční služby:
Informace o EU:

tel.: 542 532 164, informace@kjm.cz
tel.: 542 532 161, ptejteseknihovny@kjm.cz
tel.: 542 532 148, vypujcky@kjm.cz
tel.: 542 532 166, brno@europe-direct.cz

Zveme všechny zvídavé děti na netradiční prodloužení oslavy
jejich dne na téma Gregor Johann Mendel: nejen o hrášku.
Mendel – hrášek – genetika, to už jistě znáte… Ale dál? Víte, že se
věnoval spoustě dalších zajímavých věcí? Hravě to zjistíte 4. 6. při
zábavných aktivitách na různých stanovištích po celé knihovně
na Kobližné a získáte pěkné ceny.

KURZY PRO PEČUJÍCÍ V KJM
Pečujete o své blízké? Chcete se připravit na krizové situace nebo
se v krizi zrovna nacházíte? Máte otázky a hledáte odpovědi? Potřebujete se zdokonalit v péči a předejít vyčerpání?
Ve spolupráci se spolkem Moravskoslezský kruh proběhnou
v knihovně v červnu několikahodinové odpolední přednášky na
téma Krizové právo pro laické pečující 13. 6., Krizové situace
při ošetřovatelské péči o blízkého 15. 6., Péče o sebe – naučné
odpoledne v přírodě 18. 6. a 27. 6. Kurz o demenci pro pečující i seniory.
Absolvovat můžete všechny, nebo jen téma, které vás zajímá. Vstup
je zdarma. Více informací najdete na https://www.kjm.cz/udalost/
kurzy-pro-pecujici, rezervujte si místo na www.mskruh.cz/akce.

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA

Kobližná 4, tel. 542 532 164, informace@kjm.cz
7. 6. / 17.00 Hřbitov ve Střílkách. Příběhy barokního torza –
Funerální perla moravského baroka v hledáčku 4 badatelů v čele
s Milošem Stehlíkem. Nedokončený hřbitovní areál z 1. poloviny
18. století, Santini, ukradení a objevení archandělé, barokní skica
v New Yorku, detektivní archivní průzkum. Křest nevšední publikace vydané Národním památkovým ústavem v Kroměříži 2021.
(Velký sál, 5. NP)

14. 6. / 17.00 Adéla K. Vančura z Divadla Kufr – Neil je magnetem na nestandardní, absurdní, komické i dojemné situace. Autorské čtení divadelnice Adély K. Vančury z knihy povídek Můj
přítel Neil aneb Nejstudenější polévka na Mallorce, nakladatelství Klika 2021. Hudební doprovod na saxofon Lubor Pokluda.
(Malý sál, 5. NP)
14. 6. / 18.30 Art therapy workshop – Join us in experimental
art therapy workshop. Relax and create an interesting piece of art.
For English speaking adults and children from 13 years. Limited
number of participants. Book via e-mail: projekty@kjm.cz. (Velký
sál on the 5. floor)
14. 6. / 18.30 Arteterapeutický workshop – Přijďte si zaexperimentovat, odpočinout a vytvořit zajímavý umělecký kousek. Pro
anglicky mluvící dospělé a děti od 13 let. Počet účastníků je omezen. Přihlášky zasílejte na e-mail: projekty@kjm.cz. (Velký sál, 5. NP)
15. 6. / 17.00 Patří Musil do Brna? – Přednáška Zdeňka Marečka k 80. výročí úmrtí světoznámého spisovatele o jeho vztahu
k Brnu – symbolu Kakánie, jak nazval rakouskou monarchii.
Robert Musil (1880 –1942), který patří mezi hvězdy literárního
nebe podobně jako Franz Kafka, James Joyce, Marcel Proust či
Virginia Woolfová, v Brně strávil formativní roky mládí a začal zde
psát. (Malý sál, 5. NP)
21. 6. / 18.00 Spisovatelé do knihoven – Dora Kaprálová – Autorské čtení brněnsko-berlínské dokumentaristky, publicistky,
autorky divadelních her, novel a povídek Ostrovy, Zimní kniha
o lásce, Berlínský zápisník atd. Za svou tvorbu obdržela Česko-německou novinářskou cenu a Cenu Mileny Jesenské (obě 2016).
Její knihy a texty jsou přeloženy do němčiny, maďarštiny, srbštiny,
angličtiny, polštiny, chorvatštiny a ukrajinštiny. (Malý sál, 5. NP)
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
14. 6. / 10.00 Bookstart – Velký kočičí závod – Odvážná kočka
Micka se rozhodne přihlásit na velký závod. Co na tom, že nemá
auto. Vozítko se dá přece vyrobit skoro z čehokoli. Tak hurá na dráhu s knihou Rickyho Trickartta. Pro rodiče s dětmi ve věku 0-3
roky. Prosím, přihlašujte se přes e-mail: bookstart@kjm.cz
16. 6. / 16:30 Bookstart – Velký kočičí závod – Pro rodiče s dětmi
ve věku 3-6 let. Prosím, přihlaste se přes e-mail: bookstart@kjm.cz
16. 6. / 16.00–17.30 Robotíme! – Zajímají vás roboti a technologie? Láká vás nějakého ovládat nebo si s ním jen tak hrát? Potom
přijďte do našeho robotického kroužku pro děti ve věku 8–13 let.
(Dětská klubovna, 3. NP)
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8. 6. / 16.00 doUČko – Potřebuješ napsat referát nebo jinou práci
do školy? Máš problém se soustředit, nemáš motivaci nebo nevíš,
jak na to? Přijď k nám na doučovací kroužek. Mládež, 13+ (Hudební klubovna, 3. NP)
9. 6. a 23. 6. / 16.00 Keep talking – Nebaví tě biflování? Nevadí!
Angličtina se dá učit i zábavně. Čekají tě improvizační hry, diskuze, tvůrčí psaní a pohodová atmosféra. Mládež 13+ (Hudební klubovna, 3. NP)
22. 6. / 16.00 Zelený klub – Setkání nadšenců na téma udržitelnosti, životního prostředí, slow fashion a dobrovolnictví. Povídání, informace, pomoc, kde je potřeba. Mládež 13+ (Hudební
klubovna, 3. NP)
ODDĚLENÍ PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ
1. 6. / 14.00 Cesty po Ekvádoru a Peru – Příběhy z cest geologa, geochemika a spisovatele Václava Procházky. Zájem o sopky
a megalitické stavby jej zavedl až do And k tamní kultuře, která
znovu objevuje odkaz starých civilizací. (Hudební klubovna, 3. NP)
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ
20. 6. / 16.30 Rytmus a zdraví – relaxační bubnování se Soňou Markovou. Zpěv, společná
hra na djembé a rámové bubny přináší uvolnění
a radost a mají prokazatelný účinek na naše zdraví. Prosím, hlaste se přes e-mail: hudebni@kjm.cz
nebo tel.: 542 532 170. (Malý sál, 5.NP)

POBOČKY
BOHUNICE, LÁNY 3
Tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
9. 6. / 18.00 Autorské čtení Květy Santlerové – Úspěšná manažerka a koučka PaedDr. Květa Santlerová představí svoji novou
knihu Ať žije babička! Vtipným způsobem vás uvede do této životní role a stane se vaším oblíbeným průvodcem v „babičkování“.
16. 6. / 18.00 Agadir uvádí: Zdeňka Pospíšilová – Divadlo hudby a poezie AGADIR uvede hudebně-poetické pásmo z nově vydané básnické sbírky Zdeňky Pospíšilové Luz adentro.
ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
Tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
15. 6. / 16.00 Příběhy zajíčka Matýska – Čtení pro nejmenší
s doprovodem. Matýsek hopká po světě a objevuje nové věci. Třeba to, jak voní duha a co všechno se dá objevit v přírodě.
CHRLICE, CHRLICKÉ NÁM. 2
Tel. 545 558 142, chrlice@kjm.cz
2. 6. / 16.30 Papírový svět origami – Zahájení výstavy 11letého Matěje Ledvinky. Origami je jeho velkým koníčkem. Při zahájení se od
něj můžete naučit, jak se origami skládá a co
k tomu potřebujete. Výstava potrvá do 31. 8.
JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
Tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
1. 6. - 29. 6. Rozkvetlá knihovna – Výstava výtvarných prací žáků
4. tř. ZŠ Jasanová.
1. 6. Mezinárodní den dětí v knihovně a před knihovnou – Přijďte si poskládat Tlapkovou patrolu, zahrát hry a užít si dětský den.

KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
Tel. 547 382 893, libus@kjm.cz
8. 6. / 10.00 Bookstart – Kutálí se ze dvora… Říkadla, cvičení
a knížky pro rodiče s dětmi 0-3 roky.
30. 5. – 2. 6. Kolo plné pohádek a příběhů – Pro děti 3-15 let.
KOMÍN, VAVŘINECKÁ 13
Tel. 541 222 930, vavrinecka@kjm.cz
17. 6. / 10.00-11.00 Do knihovny (ne)jen za knížkami? – Má
smysl číst knížky nejmenším dětem? Co všechno nabízí knihovna dětem a rodičům? První setkání v rámci projektu Bookstart –
S knížkou do života v Komíně. Pro rodiče s dětmi 0-4 roky.
1. 6. – 30. 6. Putování s čertem Florimónem – Čteme a ilustrujeme knížku O Čertovi od Pavla Čecha. Výstavka obrázků žáků 1. A
ZŠ Pastviny. Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
Tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
1. 6. – 30. 6. V takové krásné společnosti – Výstava veselých obrázků kombinovanou technikou královopolské autorky Yvonny
Novákové, členky uměleckého spolku PARNAS.
2. 6. – 3. 6. Motýlci – Přijď si vyrobit motýlka se sladkým překvapením na pobočku v Králově Poli. Výtvarná dílna pro všechny děti.
LESNÁ, HAŠKOVA 4
Tel. 548 526 935, haskova@kjm.cz
1. 6. – 30. 6. Projekt Čtení pomáhá přírodě – Pojďte s námi vysázet les! Soutěž pro děti od 1. tříd až po SŠ. Čti knihy, zodpověz
otázky. RD Rýmařov tvým jménem zasadí 2 stromy. Více informací
na pobočce nebo na www.ctenipomaha.cz.
1. 6. – 30. 6. Domácí dílnička – Papírová želva – Během celého
června rozdáváme sady pro domácí tvoření a budeme vyrábět
želvičku. Pro všechny šikovné děti od 4 let.
LÍŠEŇ, JÍROVA 2
Tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz
1. 6 – 30. 6. Co nám říkají lidová rčení – Doplň lidová rčení.
Na jaké situace se hodí? Soutěž pro menší děti.
1. 6 – 30. 6. Co víš a nevíš o pavoucích? – Pavouků se mnozí bojí,
ale co o nich víme? Víš, kde žijí, jak se jmenuje fobie z pavouků
a jaký je náš nejznámější pavouk? Soutěž pro zvídavé děti.
MALOMĚŘICE, SELSKÁ 16
Tel. 545 230 056, malomerice@kjm.cz
22. 06. / 10.30 Peřiny – Pohádková opera pro malé i velké diváky
o Modré a Oranžové peřině. Jedna sní o krásném princi, druhá
o sluhovi jménem Honza. Divadlo 2-15 Brno. (Knihovní zahrada
v Maloměřicích)
MEDLÁNKY, KYTNEROVA 1A
Tel.: 778 466 979, medlanky@kjm.cz
1. 6. – 13.7. Soutěž pro děti „Od Amálky pro Žeryka“ – Přijďte
si vyzkoušet svoje znalosti z českých večerníčků, pohádek a dobrodružných příběhů. 3 nejlepší v každé kategorii odměníme dětskou knihou. Pro děti ve dvou kategoriích do 9 a od 10 let.
1. 6. – 13. 7. Zatoulaná slovíčka – Výstava obrázků Karla Zmrzlého s verši Miroslava Zounara. Poetické obrázky s doprovodem
krátkých veršíků z knihy Zatoulaná slovíčka z roku 1973.
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