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LESNÁ, HAŠKOVA 4
tel. 548 526 935, haskova@kjm.cz
5. 3. + 7. 3. / 13.00 – 18.00 Záložka do knížky – výtvarná dílna
pro malé i velké.
14. 3. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Gruffalo – čtení pro děti od
4 do 7 let s doprovodem.
28. 3. / 13.00 – 18.00 Harry Potter – 70 let nakladatelství
Albatros – J. K. Rowlingová vychází u nakladatelství Albatros již
od roku 1997. Kvízy, úkoly a hry pro malé i velké děti. Zábavné
odpoledne v rámci projektu Noc s Andersenem.
1. – 31. 3. Soutěž o Čtenářský diář 2019 – soutěžní anketa pro
naše čtenáře
LÍŠEŇ, JÍROVA 2
tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz
Do 31. 3. Krása výšivky – tvorba Marie Munclingerové
MEDLÁNKY, KYTNEROVA 1A
tel.: 778 466 979, medlanky@kjm.cz
1. – 29. 3. Angry Birds v knihovně – výstava hraček, soutěž,
dílnička
5. 3. / 10.00 – 12.00 Bookstart – S knížkou do života – první
krůčky ke kvalitní literatuře, setkání pro maminky s dětmi do 3 let
ŘEČKOVICE, KOLAŘÍKOVA 3
tel. 549 271 413, kolarikova@kjm.cz
1. – 29. 3. Nechybí vám záložka? – výstava zapomenutých záložek do knih
1. – 29. 3. Freestyle v Brně – výstava fotografií, víte, kde se dá
v Brně všude jezdit na kole? Co se dá všechno na kole dělat?
1. – 29. 3. Nej… ze světa knih – soutěž pro děti
STARÉ BRNO, „NA KŘIŽOVATCE“, KŘÍŽOVÁ 24
tel. 704 421 303, krizova@kjm.cz
12. 3. / 17.00 – 23.00 Herden – hraní deskových her pro děti
a dospělé
19. 3. / 18.00 – 20.00 Cestovatelské úterý – Irsko
29. – 30. 3. / 17.30 – 9.00 Noc s Andersenem – večerní hravá
akce pro děti
STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
Do 13. 3. Nepál – nástroje lidové hudby – výstava fotografií
Taťány Slavíkové a Jiřího Šopfa
1. - 29. 3. Pohádky Václava Čtvrtka – kvíz pro děti
1. - 29. 3. Knižní kvíz pro dospělé s překvapením
20. 3. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Knížkový pejsek, čtení pro
nejmenší děti s doprovodem
28. 3. / 14.00 – 17.00 Odpoledne s Andersenem – poznej slavného pohádkáře – čtení, povídání, úkoly
ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
4. – 31. 3. Kaleidoskop – Michaela Cahová, výstava absolventky
Výtvarné školy Aleše Chalupy
4. – 31. 3. Děti malují pro konto Bariéry – výstava SVČ Lužánky
Brno

21. 3. / 18.00 Březnový vítr v Brně – okupace zbytku Čech a Moravy a návštěva kancléře Adolfa Hitlera v Brně, přednáška historika
Vlastimila Schildbergera s promítáním dobových fotografií
ŽEBĚTÍN, KŘIVÁNKOVO NÁM. 35
tel.: 778 750 073, zebetin@kjm.cz
Každé pondělí v měsíci / 17.15 Pohádkový podvečer – pohádková babička čte dětem (nejen) předškolního věku
4. – 27. 3. Kytice očima Jiřího Farského – výstava ilustrací pro
latinsko-české vydání Erbenovy Kytice
11. 3. / 18.00 Decessit mater aneb Zemřela matka – přednáška
Mgr. Tomáše Weissara o Janu Šprinclovi a jeho latinském překladu
Erbenovy Kytice
29. 3. / 18.00 – 24.00 Noc s Andersenem – večerní hravá akce pro
děti s doprovodem i bez
ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
1. – 28. 3. Výstava grafik Jiřího Krále a perokresby Oldřicha
Tomana
4. 3. / 10.00 Bookstart – S knížkou do života – setkání rodičů
s dětmi do 3 let
7. 3. / 15.00 Klub šikulek – brož ze samotvrdnoucí hmoty
19. 3. / 14.00 Myška v knížce – výtvarná dílna pro děti

BŘEZEN 2019
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
K akci Březen – měsíc čtenářů se svými aktivitami každoročně
hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka!
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v tomto
roce již desátý ročník celostátní akce na podporu čtenářské
gramotnosti. V roce 2011 byla založena nová tradice – oceňování
nejlepších čtenářů. Podle loňského průzkumu čtenářství se opět
prokázalo, že ženy čtou daleko více než muži a je třeba muže ve
čtenářství podpořit! Proto se letos v knihovnách vyhlašuje „Čtenář roku - muž“. Naše knihovna se k této aktivitě rovněž připojuje a na vybraných provozech ocení své mužské čtenáře. Tradičně
vás také čeká řada zajímavých akcí.

NA NÁVŠTĚVĚ U MAHENŮ
14. 3. / 11.00 / Mahenova 8
Slavnostní otevření moderní interaktivní expozice o Jiřím Mahenovi ve vile v Masarykově čtvrti, kde Mahen žil až do své smrti, jejíž
80. výročí si letos připomínáme.

OCHUTNÁVKA nejen KNIŽNÍCH NOVINEK

7. a 21. 2. 2019 / 16.00 – 18.00, atrium Ústřední knihovny
(Ne)víte, co si půjčit? Rádi Vám představíme knižní novinky i starší
tituly, které stojí za to, aby byly půjčovány a čteny.

VELKÝ KNIŽNÍ ČTVRTEK
21. 3. / 17.00 / Atrium Ústřední knihovny
Využijte možnost setkat se s autory, kterým na Velký knižní čtvrtek
vychází kniha. Při příležitosti zavedeného projektu, kdy renomovaná česká nakladatelství v jeden den uvádějí na trh hned 15 očekávaných titulů, se budete moci seznámit se zajímavými knižními
novinkami, pobesedovat s jejich tvůrci, dobře se pobavit i získat
autogram. Tentokrát se můžete těšit např. na Lenku Civade-Horňákovou, Reného Nekudu, Obonete S. Ubam či Marka Hilšera.

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA

Kobližná 4, tel. 542 532 164, informace@kjm.cz
INSPIROVAT SE
4. – 30. 3. Druhý život T. G. Masaryka – výstava mapující soukromý i pracovní život prvního prezidenta ČR v kontextu historických
událostí.
VZDĚLÁVAT SE
6. 3. / 17.30 Toulky asijskou kulturou – Takarazuka – nejnovější tradiční japonské divadlo – chytlavá hudba, třpytivé kostýmy
a líčení odvážnější, než jakým se honosí leckteré drag queens – to
jsou hlavní znaky japonských představení takarazuka. Nakolik tradiční jsou hry, v nichž všechny role hrají, pro nás nezvykle, ženy?
A jak takové divadlo vůbec vzniklo? (Velký společenský sál, 5. NP)
26. 3. / 15.00 – 17.00 Nevidomá zkušenost: Jak se dívá nevidomý – přednáška Hany Porkertové (Velký společenský sál, 5. NP)
RELAXOVAT
11. 3. / 17.00 Tanec barev – probuzení rytmu v nás skrze hru na
rámové bubny a tvorba obrazů inspirovaná tepem této muzikoterapeutické hudby. Relaxační dílna pro širokou veřejnost, která
propojuje prvky muzikoterapie a arteterapie v jeden celek. Lektorky: Soňa Štoudková, Hana Sakmarová, vstupné 50,- Kč (Malý
společenský sál, 5. NP)
11. 3. / 17.30 LiStOVáNí – Co by můj syn měl vědět o světě –
Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů 21. století v půvabné knize plné
upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne
srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec – Lukáš
Hejlík. Je stejného věku jako Fredrik Backman a má stejně starého syna. Vstupenky lze zakoupit v Zákaznickém centru Ústřední
knihovny. (Velký společenský sál, 5. NP)
13. 3. / 18.00 Norský literární salón s Rogerem Pihlem – setkání s norským humoristickým spisovatelem, vášnivým fotografem
a milovníkem koček Rogerem Pihlem nad současnou norskou literaturou. Součást Týdne norské literatury, který pořádá Skandinávský dům. (Velký společenský sál, 5. NP)
19. 3. / 10.15 Muzikoterapeutická prožitková relaxace – metoda celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera pod vedením Soni
Štoudkové, vstupné 50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP)
25. 3. / 17. 00 Bubnohrátky – dílna muzikoterapeutického bubnování se Soňou Štoudkovou pro dospělé a starší děti, vstupné
50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP)
28. 3. / 18.00 Vachův sbor moravských učitelek – sbor s více
jak stoletou tradicí. Svou činností si udržuje stálé místo zejména
v kulturním životě Brna a jeho okolí. Jeho repertoár je zaměřen na
oblast duchovní hudby renesance a baroka s důrazem na polyfonní formy a bývá doplněn novějšími díly. Sbormistr Patrik Buchta
(Velký společenský sál, 5. NP)
INFORMAČNÍ STŘEDISKO EUROPE DIRECT
5. 3. / 17.30 Balkánský večer: aneb od sudu s prachem po vstup do EU – Balkán je někdy vnímán
jako region se špatnou pověstí, jako pověstný „sud
s prachem“. V současnosti se ale státy z této oblasti snaží o vstup do Evropské unie. Některé státy již do EU dokonce vstoupily. Jaký je současný Balkán a jaké jsou vztahy s EU?

březen 2019

Přijďte na přednášku Vladimira Đorđeviće, který působí jako odborný asistent na Mendelově univerzitě a externě vyučuje také na
Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. (Velký společenský
sál, 5. NP)
19. 3. / 17.30 Filmový večer – Silvana – Silvana je mladá rozhněvaná žena, která rapuje o tom, jak „posranej je tenhle svět“. Se svými feministickými a antirasistickými texty, které silně ovlivňuje její
sexuální orientace, se ve Švédsku brzy stává idolem. Režisérkám
se v silně emotivním filmu podařilo zachytit soukromí slavné „power pussy“, která se na pódiu ničeho nebojí, po koncertě ale často
o sobě samé pochybuje, Švédsko, 2017, 90 min. (Velký společenský
sál, 5. NP)
HRÁT SI
5. 3. / 16.30 – 18.30 Česko-anglické čtení – pro
děti od 4 do 8 let ve spolupráci s Nesehnutím –
tentokrát na téma MDŽ a ženská práva (Hudební
klubovna, 3. NP)
21. 3. Rozkvetlá knihovna se Slečnou Jaro – čtení příběhů s jarní
tematikou a výtvarná dílna, kde si vytvoříme první jarní kytičku,
dílna bude po celý den k dispozici, čtení budou probíhat v 11.00,
13.00, 15.00, 17.00 (Knihovna pro děti a mládež, 3. NP)

4. 3. a 18. 3. / 16.00 Manga a anime klub – Anime! Manga! Jsou
pro tebe tahle cizí slova stará známá? Chceš potkat další nadšence a otaku? Pak za námi doraž do knihovny. Každé první a třetí
pondělí v měsíci tě čeká neformální setkávání s promítáním. Přijď
si popovídat o tom, co tě baví a představit ostatním svá oblíbená
díla z asijské produkce. Pod patronátem Animefestu. (Dětská klubovna, 3. NP)
11. – 15. 3 / 14.00 – 18.00 Deskohrátky – Deskovky, deskovky,
deskovky. V krásných krabicích, barevných pytlíčcích… ale kdo
to má umět hrát? Nebojte se! Zaměstnanci Teenu vás naučí hry
z místního volného fondu a ještě si s vámi zahrají. Pojďte s námi
odhalit jejich tajemství! (Teen, 3. NP)

POBOČKY
BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
4. – 29. 3. Výstava obrazů Roberta Valentiho
4. – 29. 3. Do jaké knihy patřím? – soutěž, která prověří, jak dobře znáte dětské knihy
5. 3. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Pletené pohádky, autorské
čtení Vlasty Žáčkové, vhodné pro děti od 2 do 5 let v doprovodu
dospělého
7., 14., 21., 28. 3. / 10.00 – 12.00 Knižní čtvrtek – seznámení
s novinkami knižní produkce
8. 3. Milým dámám vše nejlepší – k Mezinárodnímu dni žen jsme
připravili relaxační den s kávou, čajem, sušenkami a antistresovými omalovánkami (v půjčovní době)
14. 3. / 18.00 Trénink paměti – Týden trénování paměti – certifikovaná trenérka paměti Helena Orálková vám poradí, jak cvičit
paměť a jak si co nejlépe něco zapamatovat
21. 3. Řekni to básní – Světový den poezie – výstava básní z našeho fondu

28. 3. / 15.00 – 17.00 Odpoledne s Andersenem – Poetický svět
Radka Malého – Oslavme společně 70. výročí vzniku nakladatelství Albatros s knihami Radka Malého. Odpoledne plné zábavy,
her a soutěží.
BYSTRC, VONDRÁKOVA 15
tel. 778 880 032, vondrakova@kjm.cz
4. – 28. 3. Kniha Ti pořád sluší – výstava nejčtenějších knih
6. 3. Šikulové – tvůrčí dílna pro děti (v půjčovní době)
13. 3. / 17.00 Jsou tisíce chorob, ale jen jedno zdraví – přednáška na téma zdraví a prevence s paní Danou Hučkovou
25. - 28. 3. Pestrý svět leporel – výstava nejhezčích knížek pro
nejmenší čtenáře a jejich rodiče
27. 3. / 16.00 O Červené Karkulce – maňáskové divadlo pro děti
od 2 let a jejich rodiče. Veselá pohádka trošku jinak
ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
1. – 31. 3. Svět kolem nás – výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ
Zemědělská
13. 3. / 10.00 Myšák Očko – autorské čtení Šárky Svobodové,
pořad vhodný pro děti ve věku 5-8 let
ČERNOVICE, CHARBULOVA 38
tel.: 548 538 275, cernovice@kjm.cz
Do 30. 4. Cesta za sluncem – olejomalby a akvarely Jana Lohnického
JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
Od 1. 3. Zima očima prvňáčků – výtvarné práce dětí ZŠ Jasanová
KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
tel. 547 382 893, libus@kjm.cz
11. – 21. 3. Jaro, vítej! – výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
14. 3. / 17.00 Tatínek není k zahození – čtení pro děti i jejich
rodiče
26. 3. / 17.30 Taiwan – setkání s cestovatelkou Veronikou Nevřivou
KOMÁROV, ČERNOVICKÁ 2B
tel. 545 234 480, komarov@kjm.cz
Do 24. 4. Podmalba na sklo – výstava Zuzany Čechové
KOMÍN, VAVŘINECKÁ 13
tel.: 541 222 930, vavrinecka@kjm.cz
21. 3. / 10.00 Se sebedůvěrou se stres a život zvládají lépe –
jaké je vnitřní vybavení osobnosti, které pomáhá zvládat nároky
života, co jsou to pojmy sebehodnota, sebecena, sebedůvěra, jaký
je jejich vliv na chování člověka a jaké jsou možnosti k jejich posílení? To vše v přednášce psycholožky PhDr. Jitky Partyšové.
KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
1. - 29. 3. Tvoříme a hrajeme si – výstava prací dětí z kroužků
DDM Helceletka – Domino
6. 3. / 10.00 Bookstart – S knížkou do života – lesní zvířátka –
čtení, hraní, doporučené tipy na čtení pro děti i rodiče.
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