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KOMÍN, VAVŘINECKÁ 13
tel. 541 222 930, vavrinecka@kjm.cz
2. 9. – 24. 10. S Hubertem do světa fantazie – výstava výtvarných prací žáků 1.b ZŠ
KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
2. 9. – 30. 9. Moje město – výstava autora Martina Hodka
14. 9. doprovodný program Erbovních slavností v Králově Poli
13.00 – 15.00 otevření pobočky veřejnosti
- představení všech služeb pobočky KJM
- hrací aktivity: hrací kostky, knihovní puzzle, kolo štěstí,
kreslící tabulky aj.
- roční registrace pro zájemce zdarma
15.00 – 16.00 přednáška Krása osobnosti: M. Povolná – krása
vychází zevnitř nás, vypadám-li dobře, cítím se dobře, působím
pozitivně a tak mohu působit na druhé. Účastníci se dozví, jaký
jsou barevný tip, jaký zvolit účes, jaký oděvní styl, jaké volit doplňky v podobě šátků, bižuterie, obrouček brýlí apod. Přednáška
vhodná i pro muže.
MALOMĚŘICE, SELSKÁ 16
tel. 545 230 056, malomerice@kjm.cz
1. 9. – 30. 9. Prázdninová dobrodružství – nakreslete své zážitky z prázdnin – výtvarná soutěž pro děti.
1. 9. – 30. 9. Hurá do školy! – vědomostní soutěž pro děti.
MEDLÁNKY, KYTNEROVA 1A
tel. 778 466 979, medlanky@kjm.cz
14. 9. / 9.00 – 12.00 Knihovna bude otevřena během Medláneckých farmářských trhů. Pro děti možnost pohrát si s velkou vláčkodráhou. Zároveň kreativní dílnička na téma „Mašinka Tomáš“.
2. – 30. 9. Ferdův táta má narozeniny!… aneb 120. výročí narození Ondřeje Sekory – výstava, fotokoutek, pracovní list pro
děti s odměnou pro každého, dílnička
2. – 30. 9. Rok „1969“ – vědomostní soutěž pro děti
NOVÝ LÍSKOVEC, OBLÁ 75
tel. 778 428 657, obla@kjm.cz
1. 9. – 31. 10. Objevujeme písmenka – výstava knih pro začínající čtenáře
1. 9. – 30. 9. Pohádky nás baví – kvíz pro děti
16. 9. / 13.00 – 17.00 Vyrob si záložku do knihy – dílny pro děti
24. 9. / 16.00 Čtení pro nejmenší – Den, kdy voskovky řekly
dost - pro děti od 2 do 6 let v doprovodu rodičů
ŘEČKOVICE, KOLAŘÍKOVA 3
tel. 549 271 413, kolarikova@kjm.cz
2. 9. – 30. 9. Tajemství obrazárny – vědomostní kvíz pro děti
2. 9. – 30. 9. Kde jsme všude byli a co jsme všechno viděli –
výstava pohlednic z vaší dovolené
12. 9. / 16.00 – 17.00 Za zvířátky do pohádky – Zábavné odpoledne s projektem BOOKSTART

SLATINA, JIHOMORAVSKE NÁM. 1
tel. 545 217 394, jihomoravnam@kjm.cz
19. 9. / 13.00 – 18.00 Zpátky ve škole – hravé odpoledne pro
děti a jejich rodiče
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STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
2. 9. – 30. 9. Animovaný kvíz – soutěž pro děti
2. 9. – 31. 10. Jmenuji se Klaudie Švrčková – „Nikdy jsem nenavštěvovala kurzy či školu umění, jsem jen bytí, které se doma
naučilo malovat a dělat to , co cítí“ výstava obrazů
25. 9. / 16.30 Psí hrdina – čtení s pejskem a canisterapie pro
nejmenší s Radkou Dostálovou a Beníkem

PROJEKT NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ U DĚTÍ PRVNÍCH TŘÍD

ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
16. 9. – 4. 10. Jaroslav Daťka – Portréty – výstava obrazů
26. 9. / 18.00 Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme – přednáška a autogramiáda Gen. Ing. Andor Šándora (v záloze), (Rubínek, Poznaňská 10 Brno – Žabovřesky)
ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
3. 9. – 30. 9. Modrý delfín – výstava fotografií z letní činnosti
skautského oddílu
3. 9. – 30. 9. Rébusy – Honba za pokladem – soutěž pro děti
3. 9. – 30. 9. Knižní tipy – Historie v Literatuře
3. 9. – 30. 9. Výstava knih k výročí skautingu
3. 9. – 30. 9. Doplň citát – výherní soutěž o tři knížky pro dospělé

září a říjen – registrace a přeregistrace
prvňáčků zdarma
29. 9. – exkluzivní nedělní pasování prvňáčků v Mahenově památníku
3. 10. – slavnostní pasování prvňáčků na
rytíře knih a čtenáře knihovny
Podrobný program, akce na jednotlivých
pobočkách najdete na webu knihovny.

SEZNAMTE SE S KLEINOVÝM PALÁCEM

18. 9. / 17.00 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
kultura@kjm.cz nebo osobně v Zákaznickém centru knihovny,
Kobližná 4, sraz u hlavní brány Kleinova paláce, nám. Svobody 15.

TRÉNINKY PAMĚTI PRO DOSPĚLÉ

Kleinův palác – Trenérka paměti Mgr. Zuzana Hönigová
25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10., / 10.00 – 12.00. Cena 200 Kč / 4 lekce.
Vstupenky je možné zakoupit v Zákaznickém centru Ústřední
knihovny, Kobližná 4

INFORMAČNÍ STŘEDISKO EUROPE DIRECT
17. 9. / 18:00 Příběh vyšetřovatele: Démoni
války očima Vladimíra Dzuro – Přijďte si poslechnout strhující vyprávění o operacích, které vedly k zatčení prvního válečného zločince
v bývalé Jugoslávii, a rovněž o vyšetřování a následném odsouzení celé řady dalších válečných
zločinců. Vyšetřovatel Vladimír Dzuro nastíní
syrovou zkušenost válečného vyšetřovatele
a poodhalí realitu odkrývání masových hrobů.
Vladimír Dzuro zastával funkci vyšetřovatele
Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Den Haagu,
v Holandsku. V současné době vede kancelář Úřadu pro vnitřní
záležitosti OSN v New Yorku. (Velký společenský sál, 5. NP)
19. 9. / 17:30 Filmový večer – Sakawa – Tři mladí lidé z Ghany si
založili netradiční živnost. Z naivních uživatelů internetu z Ameriky a Evropy lákají na seznamkových portálech peníze. Kdo jsou
lidé, kteří odesílají e-maily s oznámením, že jste vyhráli v loterii,
a kdo se doopravdy skrývá za profily vnadných žen na internetových seznamkách? Režisér snímku se vydal do Ghany, kde si tímto způsobem přivydělávají celé komunity. (Belgie / Nizozemsko,
2018, 81 min.) (Velký společenský sál, 5. NP)

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA

Kobližná 4, tel. 542 532 164, informace@kjm.cz
VZDĚLÁVAT SE
6. 9. / 17.00 Vlastimil Vondruška: Dvacet pět krát s Oldřichem
z Chlumu – Slavnostní křest protkaný autorským vyprávěním,
autogramiádou a besedou s populárním spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou. Křtít se bude nová historická
detektivka z edice Hříšní lidé Království českého s názvem Právo první noci, jejíž děj se tentokrát odehrává převážně na území
Moravy, v kulisách tvrze Krakovec nedaleko Prostějova. (Atrium)
9. 9. – 4. 10. Země ztracených (Земля загублених) autorky
Kateryny Kalytko, která za knihu dostala cenu BBC a cenu Josepha Conrada, je jednou z ukrajinských knih, které budou celé září
vystaveny ve vitrínách v průjezdu. Malá ukázka současné ukrajinské literatury pro děti i dospělé je důkazem rozmanitosti a originality. (Průjezd)
17. 9. / 17.30 Spisovatelé do knihoven – Markéta Hejkalová:
Ztracena v originále a v překladu – Společný projekt Asociace
spisovatelů a českých knihoven, jehož podstatou jsou autorská
čtení 10 literátů v 10 knihovnách po dobu 10 měsíců. Osobitá
vystoupení českých spisovatelů probíhají od září do června.
V září se můžete těšit na autorské čtení Markéty Hejkalové, spisovatelky, překladatelky a ředitelky Podzimního knižního veletrhu
v Havlíčkově Brodě. A samozřejmě na besedu, mj. o rozdílech
mezi psaním a překládáním. (Malý společenský sál, 5.NP)
18. 9. / 16.00 Česko-ukrajinské čtení knížek pro maminky
s dětmi od 5 do 10 let (Velký společenský sál, 5 NP)
30. 9. / 10.30 – 12.30 Den pro seniory v Mahence – Vystoupení
komorního pěveckého sboru Poznaňské Senioritki, jenž sdružuje seniorky z celé Poznaně a okolí. V repertoáru můžete slyšet
písničky z celého světa, včetně afrických, amerických, španělských či hebrejských. A samozřejmě polských. Velký zájem diváků vzbuzují rovněž pestré kostýmy a zábavné pomůcky. (Atrium).
Po skončení koncertu bude následovat malá ukázka tréninku paměti – Trénovaná paměť nás nezradí… (Velký společenský sál,
5. NP)
KNIHOVNA PRO BEZBARIÉROVÉ BRNO
16. 9. / 17:00 vernisáž výstavy Historie a vývoj sluchadel a pomůcek pro osoby se sluchovým postižením – výstava k 100.
výročí založení spolkové činnosti neslyšících v Brně a na Moravě
24. 9. / 15.00 Co víte o službách, které vylepšují život neslyšícím a nedoslýchavým – přednáška Unie neslyšících (Velký
společenský sál, 5. NP)
RELAXOVAT
16. 9. / 17.00 Píseň moře – Artefiletická dílna s Hanou Sakmarovou – Tajemný příběh z dávných časů ožívá vyprávěním. Kdo
byla selkie a proč v lasturách šumí moře? Tvůrčí dílna inspirovaná
tradiční keltskou legendou o tulení ženě vhodná pro děti od 6 do
12 let i jejich rodiče. (Malý sál, 5 NP)
26. 9. / 17.00 Autoterapie hlasem – Feng-yűn Song – „Autoterapie hlasem“ je výcvikový program zdravého a efektivního
dýchání. Celostním a osobním přístupem učí „energetickou sebe-údržbu“. Pomocí dechových, tonálních a meditačních cvičení
podává klíč ke zkvalitnění psychosomatické, také pěvecké kondice.Feng-yűn Song je čínská zpěvačka, která je koučkou prak-

září 2019

tické psychologie hlasu a dechu a autorkou metody „Autoterapie
hlasem“. (Malý sál, 5 NP). Vstup volný. Počet účastníků je omezen!
Rezervace místa na mailu: muzikoterapie@kjm.cz nebo tel.:
542 532 170. Kontaktní osoba: Soňa Štoudková, Jitka Rajmonová
30. 9. / 17.00 Píseň moře – Prožitková a relaxační dílna s Hanou Sakmarovou a Soňou Štoudkovou – Společné tvoření
je inspirováno tradiční keltskou legendou o tulení ženě. Využijeme prvky muzikoterapie a arteterapie, naši tvořivou sílu, hlas
i dech. Ponoříme se do pradávného příběhu, který nám zároveň
nabídne bezpečný prostor pro zrcadlení a lepší poznání nás samotných. (Malý sál, 5. NP) Počet účastníků je omezen! Rezervace místa na mailu: muzikoterapie@kjm.cz nebo tel.: 542 532
170. Kontaktní osoba: Soňa Štoudková, Jitka Rajmonová

BRNĚNSKÉ DNY PRO ZDRAVÍ 2019
23. 9. / 17.00 – 18.30 Muzikoterapeutická prožitková relaxace – Celostní muzikoterapie pro dospělé za účelem celkového
tělesného i psychického uvolnění a energizaci těla i duše (rezervace nutná – muzikoterapie@kjm.cz, tel.: 542 532 170). (Malý
společenský sál, 5. NP)
25. 9. / 10.00 – 17.00 Zaostřeno na zdraví – Analýza složení
těla na přístroji InBody, vyšetření zraku a odhalení očních vad,
měření krevního tlaku, cukru a cholesterolu v krvi, žilní poradna, edukační výstava na téma výživové mýty a množství cukru
v potravinách. Akci pořádá statutární město Brno ve spolupráci
s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, CM Optik, Recetox PřF MU,
společností STOB a Žilní poradnou. (Atrium)
25. 9. / 10.30 – 11.30 Jak se vyznat v módních výživových
trendech? – Bez lepku, bez mléka, bez masa, bez sacharidů či
bez „éček“? Jaký výživový směr je nejlepší? Naučte se rozumět
výživě jednoduše a s nadhledem! Přednáška pro veřejnost spojená s diskusí. (Malý společenský sál, 5.NP)

MAHENŮV PAMÁTNÍK

Mahenova 8, tel. 543 248 479, pamatnik@kjm.cz
10. 9. / 17:00 Podzimní tvoření – výtvarná dílna pro děti
a jejich rodiče
19. 9. / 17:30 Jiří Mahen a František Halas – přednáška s četbou ukázek je prvním pořadem z cyklu Čteme z… pořádaného
Mahenovým památníkem a Společností Jiřího Mahena. Literární
historik Jiří Poláček v něm připomene přátelství Jiřího Mahena
a Františka Halase, od jehož smrti 27. října 2019 uplyne sedmdesát let. V pořadu zazní básně, ukázky z různých článků obou
osobností a z jejich bohaté korespondence.
24. 9. / 17:00 Čtení a výtvarná dílna pro nejmenší čtenáře –
Víte, že existují kouzelní lesní skřítci tukoni, kteří ukládají zvířátka
k zimnímu spánku? Přijďte si k nám na Mahenův památník poslechnout, jak to dopadne, když chce spát zubr.

POBOČKY
BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
2. – 30. 9. Ateliér pro kočku v knihovně – výstava děl kurzistů
Ateliéru pro kočku pod vedením paní Heleny Hermanové.
2. – 30. 9. Příběhy rajčat – na Zemi byly postupem času vyšlechtěny tisíce odrůd rajčat. Příběhy některých by vás mohly zajímat.
Výstava rajčat Jiřího Hermana.
2. – 30. 9. Ondřej Sekora a jeho tvorba – výstava k 120. výročí
narození Ondřeje Sekory
2. – 30. 9. Móda první republiky – doprovodná výstava k besedě I prababičky byly in! o módě 20. a 30. let minulého století
2. – 30. 9. Tajemství knihovny – soutěž pro děti v rámci projektu Jižní Morava čte
3. 9. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Prázdniny pošťáka Myšáka,
vhodné pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého

INSPIROVAT SE

5., 12., 19., 26. 9. / 10.00 – 12.00 Knižní čtvrtek – seznámení
s novinkami knižní produkce

12. 9. a 26. 9. / 16.00 – 18.00 Ochutnávka nejen knižních novinek – (NE)VÍTE, CO SI PŮJČIT? Rádi vám představíme výběr
zbrusu nových knih i starších titulů, které stojí za to, aby byly čteny, a které si můžete rovnou vypůjčit. Přijďte se nechat čtenářsky
inspirovat.(Atrium)

26. 9. /18.00 I prababičky byly in! – povídání o módě 20. a 30.
let minulého století s Evou Hofírkovou a Lenkou Žaliovou. Dozvíte se, co se nosilo v období první republiky, kde hledali lidé inspiraci a co vše obnášelo držet krok s módou. K dispozici budou
staré časopisy s módními rubrikami k prolistování.

24. 9. / 16.30 – 19.30 Workshop tvůrčího psaní – Objevte inspiraci pro Vaši tvorbu. Na workshopu projdeme různé inspirační
zdroje a objevíme způsoby, jak rozvíjet dobré nápady do širších
příběhů, jak příběhy strukturovat a jak se vypořádat s tvůrčí krizí.
Workshop povede Vítězslav Dvořák. (Hudební klubovna, 3. NP)

BYSTRC, VONDRÁKOVA 15
tel. 778 880 032, vondrakova@kjm.cz
1. – 30. 9. První čtení a veselí prvňáčci – nabídka knih pro začínající čtenáře a konzultace s rodiči o vhodných titulech
1. – 30. 9. Mámo, táto, budeme si hrát – přijďte si spolu s dětmi
zahrát veselou společenskou hru „Žížalky“

2. 9. a 16. 9. / 16:00 – 18:00 Manga anime klub – Jsi fanda Anime a mangy, ale všichni tví kámoši už jsou z věčného omílání, co
se stalo v minulé epizodě, unavení? Zkus to probrat s námi! Manga anime klub je setkání nejen otaku. Nečekej žádné formálnosti,
budeme si povídat, doporučovat, vychvalovat a nakonec i něco
zkoukneme. A na tvoje postřehy, fan-komiksy i cosplay jsme sakra zvědaví! Pokračujeme i v novém školním roce a těšíme se na
tebe. (Dětská klubovna, 3. NP)

12. 9. / 10.00 Literární kavárna pro starší a pokročilé – Cítíte
se sami? Přijďte k nám do knihovny pobýt, popovídat si či se začíst do nové knihy.
JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
2. 9. – 31. 10. Tulipány – výstava prací žáků ZŠ Jasanová
2. 9. – 31. 10. Knížky pro začínající čtenáře – výstava knížek
prvního čtení
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