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KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
1. – 28. 2. Obrázky ze Slovaňáku – tvorba dětí ze ZŠ Slovanské
nám.
27. 2. / 17.00 Šperky Bulharska – setkání s cestovatelkou Marií
Lollok Klementovou

ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
Do 28. 2. Fotoobrázky – Eva Pilarová, Helena Štefanová
20. 2. / 18.00 Agatha Christie stále živá – přednáška místopředsedy Společnosti A. Christie Juana Zamory o životě spisovatelky a aktivitách společnosti

LESNÁ, HAŠKOVA 4
tel. 548 526 935, haskova@kjm.cz
21. 2. / 18.15 Lesná – neobyčejné sídliště v zeleni – beseda se
starostou MČ Brno – Sever Martinem Malečkem

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

LÍŠEŇ, JÍROVA 2
tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz
Od 1. 2. Krása výšivky – tvorba Marie Munclingerové

ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
1. – 28. 2. Miroslav Zikmund – výstava fotografií k 100. výročí
narození doplněná výstavou afrických masek dětí ze ZŠ Gajdošova
10. 2. / 15.00 Klub šikulek – vyrábíme květinu z organzy

MEDLÁNKY, KYTNEROVA 1A
tel.: 778 466 979, medlanky@kjm.cz
Do 27. 2. Výlet do pohádky a časů minulých – výstava (nejen)
pohádkových kostýmů
1. – 27. 2. Poznáš knihy jen podle obrázků? – soutěž pro děti
OŘEŠÍN, U ZVONIČKY 4
tel.: 739 624 107, oresin@kjm.cz
6. 2. / 10.30 Dílničky – výroba netradičních záložek
SOBĚŠICE, ZEIBERLICHOVA 48
tel.: 773 179 470, sobesice@kjm.cz
13. 2. / 16.00 Čakry a jejich vliv na náš život – co jsou to čakry
a jak uvolnit případné blokace v přednášce Libuše Serafii Pánkové
STARÉ BRNO, „NA KŘIŽOVATCE“, KŘÍŽOVÁ 24
tel. 704 421 303, krizova@kjm.cz
19. 2. / 18.00 – 20.00 Cestovatelské úterý – Rusko a Střední Asie
26. 2. / 17.00 – 00.00 Herden – hraní deskových her pro děti
a dospělé
STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
1. – 28. 2. Novinářský kvíz pro děti
Od 12. 2. Nepál – nástroje lidové hudby – výstava fotografií
Taťány Slavíkové a Jiřího Šopfa, vernisáž výstavy – 12. 2. / 17.00
20. 2. / 16.30 Péťa sviští ze svahu – čtení pro nejmenší děti
s doprovodem
VINOHRADY, VELKOPAVLOVICKÁ 25
tel. 544 217 645, velkopavlov@kjm.cz
1. 2. – 30. 4. Čtu, čteš, čteme – Rád čteš? Ještě raději soutěžíš?
Přečti jednu z námi vybraných knih a vyplň k ní přiložený kvíz.
Dones jej zpět do knihovny a čeká tě odměna.
14. 2. / 16.00 Čtení pro nejmenší – čtení knihy Mám tě ráda,
kterou napsala An Swerts a Jenny Bakker
14. 2. Ach, ta láska… – výstava romantických a zamilovaných
knih z historie i současnosti. Výstava bude probíhat na oddělení
pro dospělé.

SEZNAMTE SE S KLEINOVÝM PALÁCEM
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 osobně
v Zákaznickém centru knihovny, Kobližná 4. 5. 2. 2019 v 17.00,
sraz u hlavní brány Kleinova paláce, nám. Svobody 15

ÚNOR 2019
KNIHOVNA PRO BEZBARIÉROVÉ BRNO
KJM pro rok 2019 připravila ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví na FF MU sérii přednášek o bezbariérovosti, resp. přístupnosti. Od ledna do června a dále od
září bude do knihovny na Kobližné každé poslední úterý v měsíci v odpoledních hodinách pozván expert z praxe či jednotlivec
s osobní zkušeností, aby posluchačům představil život s různými druhy handicapů. Setkání jsou primárně určena členům Poradního sboru pro bezbariérové Brno, kterým tak knihovna připraví zázemí pro další vzdělávání, přístupná však budou všem
zájemcům z řad veřejnosti. Jak se jezdí „pěšky“, Jak se „dívá“ nevidomý, Kdo je odpovědný za přístupnost a Jakým způsobem je
řešena bezbariérovost ve velkých městech. To jsou některá z témat, která budou prostřednictvím moderované debaty v rámci
projektu představena. Cílem projektu je přispět k vybudování
systematického řešení přístupnosti ve městě, propojit klíčové
aktéry a pomoci tak ke zlepšení kvality života lidí ve městě.

ROZŠÍŘENÍ PŮJČOVNÍ DOBY NA POBOČKÁCH

26. 2. / 15.00 – 17.00 Elektrický vozík jako cesta ke svobodě
– osobní vyprávění Michala Vidury o životě s progresivním onemocněním, při kterém ochabuje kosterní svalstvo a člověk se
může stále méně a méně samostatně pohybovat. Silný životní
příběh člověka, kterému byl odhadován věk dožití 20 let, jehož
onemocnění bylo klasifikováno jako genetické a tedy přenášené na děti, kterému je přesto letos 40 let, je ženatý, má dvě
zdravé děti a živí se mimo jiné jako grafik.

Chrlice, Chrlické nám. 2 – Čt 13.00 – 18.00
Jehnice, nám. 3. května – Po 13.00 – 18.00
Komárov, Černovická 2b – Pá 10.00 – 15.00

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

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA

Kobližná 4, tel. 542 532 164, informace@kjm.cz
INSPIROVAT SE
Od 11. 2. Zlatá stuha – výstava výročních ocenění nejlepších
autorů, ilustrátorů a překladatelů literatury pro děti a mládež
Od 4. 2. Literární kronika první republiky – výstava Akademie věd ČR
VZDĚLÁVAT SE
6. 2. / 17.30 Jak se žije v Koreji? – Marcela Šimonidesová se
po několika měsících vrací zpět do ČR a bude povídat o tom,
jak se žije v Jižní Koreji. Co tam jedí? Kolik to stojí? Jak se chovají Korejci k cizincům? Co si myslí o veganství? Jaká je tam
kriminalita? Daří se v KR prostituci? A kde mají topení?! To vše
doplněné autentickými fotografiemi a videi. (Velký společenský sál, 5. NP)
13. 2. / 18.00 Podpůrná přírodní terapie při onkologických
onemocněních – přednáška, na které zájemci budou informování o tom, že se na svých léčebných procesech mohou spolupodílet, a tak zvýšit šanci na své uzdravení. Podílet přirozenou
stravou, bylinkami, potravinovými doplňky a vším, co uvádí
organizmus zpět do ztracené rovnováhy a dává mu sílu se
s nemocí vypořádat vlastními prostředky. Vhodné k podpoře jakékoliv základní konvenční léčby. (Malý společenský sál,
5. NP)
14. 2. / 17.30 Hypnóza – přijďte se dozvědět, co hypnóza skutečně je a na jakém principu pracuje, jak vám může pomoci
a s čím, co je trans a jak se do něj dostat, co je sugesce a jak
funguje lidská mysl, jakou sílu má myšlenka a mnoho dalšího...
Přednáší David Bulva. (Velký společenský sál, 5. NP)
RELAXOVAT
20. 2. / 10.15 Muzikoterapeutická prožitková relaxace – metoda celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera pod vedením
Soni Štoudkové, vstupné 50,- Kč (Malý společenský sál, 5. NP)
20. 2. / 17.30 Největší tajemství Třetí říše – Případ Zlatého
vlaku – autorské čtení Milana Zacha Kučery (Velký společenský
sál, 5. NP)
21. 2. / 18.30 Agadir: Na strunách naděje – Teťjana Dzjuba
– významná ukrajinská básnířka, literární vědkyně a překladatelka. Je členka Národního svazu spisovatelů Ukrajiny a také
členka několika zahraničních akademií a sdružení. Je nositelkou
Ceny Ivana Franka, Ceny Mychajla Kocjubynského a dalších. Její
poezie je přeložena do mnoha jazyků. Básně do češtiny přeložili
Milan Hrabal a Petr Kalina. Divadlo hudby a poezie Agadir uvádí
scénické čtení z výboru veršů Křídla Simarglova. (Malý společenský sál, 5. NP)
INFORMAČNÍ STŘEDISKO EUROPE DIRECT
19. 2. / 17.30 Filmový večer – Bohu žel – Českem už pár let otřásá virtuální uprchlická krize.
Dokument Saši Dlouhého dává planou hysterii
do ostrého kontrastu s reálným obrázkem života šesti lidí, kteří u nás hledají útočiště, ČR, 2018,
80 min. (Velký společenský sál, 5. NP)
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HRÁT SI
1. 2. / 10.00 – 20.00 Za pětky i jedničky, vyrobte si placičky – co s volným pátkem o pololetních prázdninách? Přijďte si vyrobit originální placku! Můžete využít vlastní motiv nebo
si vybrat některý z našich obrázků. Fantazii se
meze nekladou. (Dětská klubovna, 3. NP)
5. 2. 2019 / 16.30 PIGGYBOOK – česko-anglické čtení pro děti
od 4 do 8 let. V rodině u Piggotových dělá maminka všechny
domácí práce. Stará se o pana Piggota a dva synky. Nikdo z nich
mamince ani nepoděkuje. Všechno, co dělá, považují za samozřejmost. Maminku skrz své vlastní zájmy a potřeby vlastně ani
nevidí. Ani si nevšimnou, že je smutná a život u nich doma jí
nevyhovuje. Jednoho dne maminka zmizí. Poradí si pan Piggot
a kluci Piggotovi s rostoucí horou špinavého nádobí? Kdo jim
vypere potřísněné oblečení? Vrátí se maminka domů? Na to odpoví knížka PIGGYBOOK, jejímž autorem je cenami za dětskou
literaturu ověnčený Anthony Browne. (Hudební klubovna, 3. NP)

KNÍŽKY BYSTRÉ LIŠKY – NOVÝ PRAVIDELNÝ
CYKLUS PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE OD 3 DO 6 LET
Paní liška je moudré a sečtělé zvíře, které má přehled
o kvalitní literatuře pro děti. Cílem programu je přesvědčit nejmenší čtenáře i jejich rodiče o tom, že s knihami
není nuda, a s těmi, které vybrala paní liška už teprve ne.
Hravé dopoledne spojené se čtením a vyprávěním bude
vždy věnováno jinému tématu v návaznosti na konkrétní knihy. Máte se na co těšit.
9. 2. / 11.00 Kočkopství – máte doma zvíře, třeba
kočku nebo psa? A co kočkopsa, toho znáte? Kočičích
a psích hrdinů je v dětské literatuře jako much. Společně si představíme jak ty proslulé, tak dosud neokoukané
tváře. Tak přijďte, bude psina! (Dětská klubovna, 3. NP)
Termíny dalších pořadů: 2. 3., 30. 3., 4. 5., 1. 6.
19. nebo 22. 2. 2019 / 10.00 – 11.00 Bookstart: Čtěme našim
dětem – naše první setkání v roce 2019 bude věnováno kvalitní dětské literatuře, dětským časopisům a také povídání o tom,
proč je důležité s dětmi číst již od jejich nejútlejšího věku. Rodinám, které se do projektu zapojí nově, bude věnován set dárků
zahrnující složku s desaterem cesty ke čtení, metodickou příručku pro rodiče, dětské leporelo s ilustracemi Markéty Vydrové, brožurku s tipy na dětskou literaturu a další drobné dárečky.
Z kapacitních důvodů je nutné se zaregistrovat přes formulář
na webových stránkách knihovny (Velký společenský sál, 5. NP)

18. 2. / 16.00 Manga a anime klub – Anime! Manga! Jsou
pro tebe tyhle cizí slova stará známá? Chceš potkat další nadšence a otaku? Pak za námi doraz do knihovny. Každé první
a třetí pondělí v měsíci tě čeká pravidelné 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)

POBOČKY
BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
4. – 28. 2. Realita a fikce autorky Jitky Pellantové – výstava
5. 2. / 16.30 Čtení pro nejmenší – Pohádka s překvapením –
akce je vhodná pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělé osoby
21. 2. / 18.00 Historky z brněnské historie – Brněnské hřbitovy – beseda Marcela Jurczyka s promítáním, 1. část
BYSTRC, VONDRÁKOVA 15
tel. 778 880 032, vondrakova@kjm.cz
6. 2. / 10.30 Literární kavárna pro starší a pokročilé – pravidelné setkání s našimi čtenáři, novinky, povídání, rozjímání
25. 2. Nebojte se nového katalogu – malé seznámení se s novým katalogem (v půjčovní době)
26. 2. / 10.30 Čtení pro nejmenší – další pravidelné setkání
s maminkami a jejich dětmi, známé pohádky pro děti od 2 let
ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
1. – 28. 2. Zima ještě nekončí – tvorba dětí ze ZŠ Zemědělská
19. 2. / 10.30 – 11.30 Skřítek knihovniček – setkání rodičů
s dětmi do 6 let, ukázky nových knížek i hraček z Lekotéky
27. 2. / 16.00 Oskar a měsíční kočky – čtení pro nejmenší
s doprovodem
ČERNOVICE, CHARBULOVA 38
tel.: 548 538 275, cernovice@kjm.cz
Do 30. 4. Cesta za sluncem – olejomalby a akvarely Jana Lohnického
HUSOVICE, MUSILOVA 2A
tel.: 773 777 315, husovice@kjm.cz
1. 2. / 10.30 Dílničky – výroba netradičních záložek
14. 2. Valentýnské drátování – výroba srdíček, prstýnků apod.
(v půjčovní době)
JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
Do 27. 2. Toulky Moravou – výstava fotografií Milady Kozlovské
KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
tel. 547 382 893, libus@kjm.cz
11. – 21. 2. Masopustní tvoření – výtvarná dílna pro rodiče
s dětmi (v půjčovní době)
26. 2. / 17.30 Karibik – setkání s cestovatelem Jaromírem Novákem
27. 2. / 9.00 Tluče bubeníček – setkání pro rodiče s dětmi do
4 let, čekají vás hudební hrátky i maňáskové divadlo
KOMÁROV, ČERNOVICKÁ 2B
tel. 545 234 480, komarov@kjm.cz
Do 24. 4. Podmalba na sklo – výstava Zuzany Čechové
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