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NOVÝ LÍSKOVEC, OBLÁ 75
Tel. 778 428 657, obla@kjm.cz
18. 5. / 17.00 Australští domorodci ve stopách čs. vědecké
expedice Moravského muzea – Přednáška doc. RNDr. Aleny
Žákovské, Ph.D. připomene významnou expedici podniknutou
v roce 1969 a doplní ji o aktuální poznatky o životě a osudu příslušníků kmene Rembaranka.

ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
Tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
2. 5. – 31. 5. Trávy a jiné povídky – Výstava obrazů Tamary Nečasové Doubkové s přírodními motivy a autorské pohlednice.

KVĚTEN 2022

ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
Tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
12. 5. / 10.30 O dětech pro rodiče – Tradiční posezení v knihovně pro maminky i jejich ratolesti. Představíme populárně naučné
knihy z oboru výchovy a vzdělávání.
1. 5. - 31. 5. Malovaná všehochuť – Výstavka grafických obrázků z pera Jany Švédové.

MAHENŮV PAMATNÍK

STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
Tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
18. 5. / 16.30 Včelí medvídci od jara do zimy – Veselé příběhy
o Brumdovi, Čmeldovi, Pučmeloudovi a dalších postavičkách ze
světa broučků z televizních večerníčků. Projekt Bookstart.
2. 5. – 30. 5. Jiří Mahen a jeho „generace, která neexistovala“
– Literární výstava s bohatým obrazovým doprovodem se věnuje osudům Jiřího Mahena a jeho vrstevníků Rudolfa Těsnohlídka,
Jaroslava Haška, Františka Gellnera, Fráni Šrámka. Ohlédnutí za
100. výročím založení Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
2. 5. – 30. 5. Cyklistická soutěž – Jaro volá ven a taky na kola.
Tento kvíz je důležitý, bude o tvém bezpečí.
ŠTÝŘICE, VOJTOVA 7
Tel. 778 402 651, vojtova@kjm.cz
10. 5. / 17.00 Autorské čtení Soni Bulbeck – Beseda o Saúdské
Arábii, spojená s promítáním fotografií a autogramiádou nového detektivního románu Unesená z prostředí saúdské královské
rodiny.
16. 5. / 16.00-18.00 Deskohraní – Přijďte si k nám vyzkoušet
různé deskové, společenské a vzdělávací hry, které si můžete půjčit domů. Akce se koná ve spolupráci s KVS Vojtova.
VINOHRADY, VELKOPAVLOVICKÁ 25
Tel. 544 217 645, velkopavlov@kjm.cz
5. 5. / 18.00 Výpravy do historie města Brna: Dominikánské
náměstí a Nová radnice – Jedno z nejvýznamnějších náměstí vzniklo jako Rybný trh, jemuž vévodil dominikánský klášter
z 13. století a kostel sv. Michala. Se zajímavostmi a historií těchto
míst vás seznámí Bc. Michal Krejsa. (Zasedací místnost zastupitelstva naproti knihovně)
11. 5. / 9.30 BOOKSTART aneb S knížkou do života – O knihách, dětech
a Tanzánii s Coronou Kimaro Cermak,
autorkou knížek pro děti a učitelkou
v MŠ. Pro rodiče a děti 0-6 let a všechny
zájemce.

Mahenova 8, tel. 543 248 479, pamatnik@kjm.cz
5. 5. / 17. 00 Ženská bylinná napářka... s důvěrou k tradici
– Podstatou této celostní péče o ženské zdraví je hydro, termo,
aroma, a fytoterapie. Bylinné výpary prohřívají pánev, dochází
k jejímu lepšímu prokrvení a k absorpci účinných látek z bylin
krevním oběhem. Umožňuje hlubokou relaxaci a vyživuje tělo
i duši. Přednáška Mgr. Johany Běťákové.

EUROPE DIRECT

Tel. 542 532 166, brno@europe-direct.cz
9. 5. Den Evropy – Stánek Europe Direct Brno
v centru města bude mít připravené vědomostní aktivity a informační materiály o evropských tématech.
16. – 18. 5. / 17.00 Promítání filmů LUX: Quo vadis Aida, Great Freedom a Flee – 3 filmy, vybrané porotou profesionálů z celé
Evropy, soutěží o Cenu LUX. Diváci mohou do 25. 5. hlasovat na
https://luxaward.eu/cs#voting. Několik náhodně vybraných obdrží pozvánku na slavnostního předávání ceny dne 8. 6. ve Štrasburku. https://www.facebook.com/EuropeDirectBrno. (Kino Art)
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BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC

Po vynucené pauze mohou návštěvníci opět prožít nevšední atmosféru nočních muzeí, galerií a kulturních památek. I my vás
zveme v sobotu 21. 5. do večerních prostorů Ústřední knihovny
na Kobližné, které rozhýbou brněnští konzervatoristé, Divadlo
Prkno, a Divadlo Kufr, roztančí tanečníci z Poľany a Ukrajiny,
rozezní poezie, scénická čtení i hudba a zpěv studentů z JAMU
nebo Vachova sboru moravských učitelek. Nebudou chybět
výstavy a komentované prohlídky Schrattenbachova paláce.

SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU

V měsíci, kdy oslavujeme maminky, pořádá Hnutí za aktivní
mateřství letos už po sedmnácté festival o těhotenství, porodu
a rodičovství, určený nejen rodičkám, ale i dalším ženám, studentům, mužům nebo prarodičům. Letos se koná v týdnu od 16. do
22. 5. Pokud je to i vaše téma, přijďte do knihovny třeba 17. 5.
v 17.00 na setkání s dulou Kristýnou Beránkovou, která vás
seznámí s tím, jak si osvojit schopnost být Uvolněná u porodu
aneb Porod na vlně HypnoPorodu, nebo 19. 5. v 17.00 na večer
věnovaný Ženské bylinné napářce před a při porodu a v šestinedělí s certifikovanou průvodkyní Johanou Běťákovou. Vstup
na obě akce je volný, počet účastníků je však omezen. V případě
zájmu si, prosíme, rezervujte místo telefonicky 542 532 170 nebo
e-mailem hudebni@kjm.cz. https://www.respektkporodu.cz/

KVĚTNOVÉ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Potřebujete si něco zapamatovat, ale nevíte, jak na to? Právě pro
vás je určený kurz trénování paměti s Mgr. Zuzanou Hanzalovou. Probíhat bude vždy ve středu 11. 5., 18. 5., 25. 5. a 1. 6.
v 10.15. v Hudební klubovně v 3. NP. Cena 200 Kč za celý kurz.

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA

Kobližná 4, tel. 542 532 164, informace@kjm.cz
4. 5. / 17.00 Pod blankytem s beránky pokojně pluli rorýsi
– Večer při příležitosti vydání stejnojmenné knihy a 35. výročí
existence časopisu Veronica, věnovaný vzpomínce na vědce,
pedagoga, publicistu a výtvarníka Jana Lacinu (1944–2020),
spjatého s Brnem a Tišnovem, jehož přínos k tvorbě krajiny přesahuje hranice regionu. Zahraje cimbálová muzika bez cimbálu
Veronica a představíme výstavu Krajiny srdce. (Velký sál, 5. NP
a ochoz, 3. NP)

10. 5. / 18.00 Spisovatelé do knihoven: Dora Čechova – Česká
spisovatelka s ruskými kořeny. Debutovala knihou Nechtěl jsem
být Leninem (2012), na niž navázala sbírkou povídek Padaná letní jablka a knižním rozhovorem Život a sochy Olbrama Zoubka.
V roce 2021 jí v nakladatelství Labyrint vyšla kniha povídek Ženy,
které potřebují muže. Její povídky vyšly v několika jazycích. Žije
s rodinou u Prahy. (Malý sál, 5. NP)
11. 5. / 17.00 Městská policie Brno – Již 2. setkání s preventistou Luboslavem Fialou, tentokrát na téma Prevence majetkové
kriminality aneb bezpečně na ulici i doma. (Malý sál, 5. NP)
24. 5. / 17.00 Michal Tallo – Literární večer a beseda se slovenským
básníkem mladší generace. Člen
redakčního okruhu časopisu Vlna,
spoluzakladatel mezinárodního festivalu Novotvar a koordinátor soutěže
Básne SK/CZ Michal Tallo, který sám
sebe označuje za „apokalyptického
romantika“ i „bytostného optimistu“,
představí novou sbírku básní Kniha
tmy a přiblíží aktuální dění na slovenské kulturní scéně. (Malý sál, 5. NP)
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
17. 5. / 10.00 BOOKSTART – Lily a Momo – pro rodiče s dětmi
0-3 roky
18. 5. / 16.30 BOOKSTART – Lily a Momo – pro rodiče s dětmi
3-6 let. Holčička Lily by si moc ráda hrála, ale nemá s kým. Když
však jednoho dne obdrží ohromný balík… Přidáte se k dobrodružství podle knihy slovenské autorky Kataríny Macurové? Prosíme, v případě zájmu se přihlašujte prostřednictvím e-mailu:
bookstart@kjm.cz (Malý sál, 5. NP)

19. 5. / 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)
24. 5. / 18.00 Dotykáč: O klimatických změnách a budoucnosti – Druhá přednáška z cyklu Dotykáč na téma změn klimatu a ochrany přírody. Pobavíme se o tom, jaké kroky jako
společnost už podnikáme a jak by mohla vypadat budoucnost.
(Malý sál, 5. NP)
ODDĚLENÍ PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ
4. 5. / 14.00 Severské detektivky – Přijďte si popovídat o jednom z nejoblíbenějších žánrů detektivní literatury, kterou definuje prostý jazyk a významná vazba na ponurou skandinávskou
krajinu. Seznámíte se s výraznými autory a zajímavými tipy na
konkrétní knihy. (Hudební klubovna, 3. NP)
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ
9. 5. / 17.00 Terapie pohybem – Terapeutická lekce spontánního pohybu s Hanou Hledíkovou nabízí sebepoznání a respektuje jedinečnost každého člověka. Vstup volný. Omezený počet
účastníků. Na akci se, prosíme, hlaste prostřednictvím e-mailu
hudebni@kjm.cz nebo telefonicky 542 532 170. (Malý sál, 5. NP)

květen 2022

16. 5. / 17.00 Mirko Foret (1922-1998)
– Profil významného brněnského hudebníka, trumpetisty, zpěváka, skladatele a dirigenta, zakládajícího člena orchestrů Karla Otto Hrubého a Gustava
Broma. Dlouhodobě spolupracoval s ČS
rozhlasem Brno, z jehož archivu i díky
pomoci Miroslava Foreta ml. je sestaven
hudební program pořadu. Večerem provede Jan Dalecký. (Velký sál, 5. NP)

POBOČKY
BOHUNICE, LÁNY 3
Tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
17. 5. / 10.00–12.00 a 14.00–17.00 Agátin svět kreativních
her a hraček – Přijďte si hrát. Dopoledne bude patřit dřevěným
hračkám a didaktickým pomůckám pro nejmenší, odpoledne
prozkoumáme hlavolamy a hry pro celou rodinu.
5. 5. / 18.00 Filmový klub: Země je modrá jako pomeranč –
Dokumentární film ukrajinské režisérky Iryny Tsilyk sleduje rodinu ve chvíli, kdy nejstarší dcera spolu s matkou a sourozenci
natáčí vlastní film o zkušenostech z válečné zóny, v níž se ocitli.
Vítězný snímek na Sundance Film Festivalu 2022 za režii v kategorii Dokument světového filmu.

HORNÍ HERŠPICE, BEDNÁŘOVA 16
Tel. 605 226 622, horniherspice@kjm.cz
21. 5. / 14.00–17.00 Heršpická pouť – Přijďte se o pouti pobavit i do knihovny. Nahlédněte do kroniky Horních Heršpic, pokochejte se časy minulými i nově zrekonstruovanou pobočkou. Pro
velké i malé zájemce jsou připravené zábavné aktivity.
CHRLICE, CHRLICKÉ NÁM. 2
Tel. 545 558 142, chrlice@kjm.cz
26. 5. / 16.30 Velikáni české literatury, jak je neznáme, aneb
všichni jsme jen lidé – Pohnuté osudy, vzedmuté vášně a vrtkavá štěstěna. Povídání o nelehké cestě životem našich slavných
českých autorů. Přednáška paní Ludmily Bartoňové.
JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
Tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
3. 5. – 31. 5. Máj – láska – 15 roků – Přijďte do knihovny odpovědět na pár soutěžních otázek a zařaďte se do slosování o knihu
Patrika Hartla 15 roků lásky.
KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
Tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
4. 5. / 10.00 Zpíváme rádi v každém věku – Společné vystoupení žáků 1. třídy ZŠ Slovanské náměstí a sboru seniorů Modré
šátečky. Akce se koná v rámci Týdne pro rodinu a je součástí vernisáže výstavy 6 let Klubu seniorů.
LESNÁ, HAŠKOVA 4
Tel. 548 526 935, haskova@kjm.cz
1. 5. – 31. 5. Vtipy o literatuře,
knihách a četbě – Chcete si zlepšit náladu? Přijďte si prohlédnout
výstavku vtipů. Vybrali jsme pro
vás to nejlepší z kreslené tvorby,
co dané téma nabízí.

BYSTRC, VONDRÁKOVA 15
Tel. 778 880 032, vondrakova@kjm.cz
2. 5. – 31. 5. Poklady ze skladu – Knihy probuzené z dlouhého
spánku a jejich zapomenuté příběhy, které si můžete vypůjčit
domů.
19. 5. / 16.30–18.00 Dílna tvůrčího psaní – Psaní krátkých povídek a básní bez předchozí přípravy. Inspirativní zadání připravené individuálně pro každé sezení. Komorní atmosféra s dobrovolným sdílením. Pro dospívající a dospělé.
ČERNOVICE, CHARBULOVA 38
Tel. 548 538 275, cernovice@kjm.cz
16. 5. / 16.30 Velikáni české literatury, jak je neznáme, aneb
všichni jsme jen lidé – Pohnuté osudy, vzedmuté vášně a vrtkavá štěstěna. Povídání o nelehké cestě životem našich slavných
českých autorů. Přednáška paní Ludmily Bartoňové.
DOLNÍ HERŠPICE, HAVRÁNKOVA 82
Tel. 778 880 031, dolniherspice@kjm.cz
2. 5. / 16.30 Tvoření ke Dni matek v knihovně – Vytvořte si u nás přání a dáreček pro maminku, která bude mít v neděli svátek.

1. 5. – 31. 5. Domácí dílnička – Vlněná ovečka – Naučíte se, jak
vyrobit vlněnou bambuli. A díky šablonám z ní vykouzlíte roztomilou ovečku. Vše potřebné dostanete v naší sadě na domácí
tvoření. Pro všechny šikovné děti od 4 let.
LÍŠEŇ, JÍROVA 2
Tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz
1. 5. – 30. 6. ZLATÝ SCARABEUS aneb putování časem a prostorem s brouky a stavaři – Výstava tvoří průřez aktivit Ing. Jiřího Chromého. Profese stavaře a hluboký zájem o entomologii
mu umožňují vyvážený pohled na problematiku vztahu techniky
a přírody.
1. 5. – 31. 5. Soutěž – Cesta Karkulky k babičce – Karkulka jde
k babičce sama. Na cestě může zabloudit. Pomůžete jí najít
správnou cestu? – pro děti 5-8 let
1. 5. – 31. 5. Soutěž – Buď vypravěč – Zkuste si roli vypravěče
a změňte konec pohádky. Co by se stalo, kdyby Karkulka dorazila
do chaloupky dřív než vlk? – pro děti 8-13 let
MALOMĚŘICE, SELSKÁ 16
Tel. 545 230 056, malomerice@kjm.cz
20. 05. / 14.00–20.00 Nepálské odpoledne – Přijďte prožít
pravý himalájský den a dozvědět se plno zajímavostí. Čekají vás
přednášky, tvorba masky boha štěstí Ganéši, vaření nepálského
jídla, výstava Tance v maskách i poslech nepálské hudby.
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