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LÍŠEŇ, JÍROVA 2
tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz
1. 7. – 31. 7. Jak dobře znáš pohádkové postavy – soutěž pro děti
do 10 let
1. 7. – 31. 7. Lidová moudrost napoví – soutěž pro děti od 10 let
1. 7. – 31. 8. Keramické zvonkohry a lapače snů – výstava Michaely Kerbudové

ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
1. 7. – 31. 8. Svět Bradavic v knihovně – výstava na téma Harry
Potter, včetně 3D hradu Bradavic
1. 7. – 31. 8. Cestujeme za tajnostmi – výstava fotografií a textů
cestovatelských zajímavostí a rarit České republiky
1. 7. – 31. 8. Cestovatelská křižovatka – soutěž pro dospělé

NOVÝ LÍSKOVEC, OBLÁ 75
tel. 778 428 657, obla@kjm.cz
1. 7. – 31. 8. Do knihovny za Krtkem – zábavné úkoly v knihovně
1. 7. – 31. 8. Letní zmrzlinové osvěžení – zábavné úkoly v knihovně
1. 7. – 31. 8. Kvíz na prázdniny – kvíz pro děti
20. 7. / 16.00 Nekrásnější místo na světě – čtení pro nejmenší
v doprovodu rodičů z knihy Petra Horáčka
17. 8. / 16.00 Fuk a Puk, dobrodružství dvou pavoučků – čtení
pro nejmenší v doprovodu rodičů

MAHENŮV PAMÁTNÍK

SLATINA, JIHOMORAVSKÉ NÁM. 1
tel. 545 217 394, jihomoravnam@kjm.cz
1. 7. – 12. 8. Letní louka – soutěž pro děti
1. 7. – 12. 8. Seřaď podle velikosti – soutěž pro děti
1. 7. – 15. 9. Místo, které mám rád(a) – fotosoutěž
STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel. 547 355 630 kurska@kjm.cz
1. 7. – 30. 8. Jak šel čas – výstava fotografií ze života pobočky
1. 7. – 30. 8. Prázdninový kvíz proti nudě – soutěž pro školáky
8. 7. / 16.30 Prázdninové pohádky – čtení pro nejmenší
30. 8. / 16.30 Jakub a Jáchym – čtení pro nejmenší
ŠTÝŘICE, VOJTOVA 7
tel. 778 402 651, vojtova@kjm.cz
1. 7. – 31. 8. Pohádková cesta do knihovny – soutěž pro děti
1. 7. – 31. 8. Výstava obrazů Zuzany Aligerové
1. 7. – 31. 8. Koutek plný básniček – soutěž pro děti
VINOHRADY, VELKOPAVLOVICKÁ 25
tel. 544 217 645, velkopavlov@kjm.cz
1. 7. – 31. 8. Velká prázdninová knižní šifra – soutěž pro děti i dospělé
1. 7. – 31. 8. Poznáš oblíbené české turistické destinace? – obrázková letní soutěž pro děti od 7 do 14 let
1. 7. – 31. 8. Blesk McQueen se na výletě ztratil! Dovedeš ho zpět
k Burákovi? – soutěž pro děti do 6 let
1. 7. – 31. 7. Přátelství je součást lidského štěstí – výstava knih o
přátelství

Mahenova 8, tel. 543 248 479, pamatnik@kjm.cz
1. 7. – 31. 8. / 15.00–18.00 Hrajeme deskové hry – hraní her na
zahradě Mahenova památníku
1. 7. – 31. 8. Sbíráme pecky – sběr pecek pro pecky z Moravy

ČERVENEC – SRPEN 2021
Knihovna
Jiřího Mahena
v Brně přeje
všem čtenářům
a návštěvníkům
krásné léto!

EUROPE DIRECT

LETNÍ PŮJČOVNÍ DOBA

19. 7. / 17.00 Filmový večer: Nový svět

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
Kobližná 4, 542 532 164, informce@kjm.cz

zdroj: promitejity.cz

Když byla v roce 2006 otevřena ve čtvrti
Nový Svět v estonském Tallinnu další silnice určená výhradně automobilům, došla
skupině místních obyvatel trpělivost. Snímek o aktivitách skupiny mladých Estonců,
kteří svými akcemi inspirovali řadu dalších
lidí v různých částech země, přibližuje nezastupitelnou roli občanského aktivismu
v současné společnosti. (Velký sál, 5. NP)

16. 8. / 17:00 Filmový večer: Dál nic

zdroj: promitejity.cz

Zákaznické centrum:
Informační služby:
Výpůjční služby:
Informace o EU:

Ani po sedmi letech se stavařům nedaří
uvést do provozu pár zbývajících kilometrů dálnice D8 vedoucí chráněnou oblastí
Českého středohoří směrem do Německa.
Autorský film režiséra Iva Bystřičana vypovídající o nefunkčnosti státu je rámován vizuálně působivými obrazy unikátní krajiny
Českého středohoří. (Velký sál, 5. NP)

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, eu.brno@kjm.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek (pouze zákaznické centrum)

9.00–18.00 hod.
9.00–16.00 hod.
9.00–16.00 hod.
9.00–18.00 hod.
9.00–14.00 hod.

POBOČKY
Více informací na:
www.kjm.cz/letni-pujcovni-doba-vsech-provozu-kjm

MEETING BRNO 2021
30. 7. 2021 / 16.00–20.00 Setkání s běloruskou a ukrajinskou
kulturou
Draniki, vareniki, pivo. Jde to vůbec dohromady? Co nás spojuje,
a v čem je naopak kultura Běloruska a Ukrajiny odlišná? Setkání
v zahradě augustiniánského opatství nabídne příležitost dozvědět
se o těchto dvou zemích více, než je možné ze zpráv v médiích. Diskusní fóra s ukrajinskou tematikou povede historik Radomyr Mokryk
a s běloruskými hosty bude hovořit překladatel Sjarhej Smatryčenka. Součástí programu je i koncert, workshopy a ochutnávka tradiční
kuchyně. Akce se koná v rámci festivalu Meeting Brno ve spolupráci
s Konzulátem Ukrajiny v Brně, Ambasádou nezávislé běloruské kultury, Centrem pro cizince JMK, Magistrátem města Brna, Knihovnou
Jiřího Mahena v Brně a Ukrajinským institutem. Motto letošního ročníku zní „Pravda vítězí?“ a nese téma proměnlivosti úhlů pohledu na
dějinné události či osobnosti v různých generacích a společenských
skupinách. Meeting Brno je multižánrový festival, který nabízí platformu pro setkání zástupců různých názorů, kultur a náboženství.

PRÁZDNINOVÉ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
1. 7. – 31. 8. Moje prázdniny – namalujte obrázek z prázdnin a přineste ho do knihovny
1. 7. – 31. 8. Cestujeme rádi – vědomostní kvíz pro děti

Myslíte si, že často zapomínáte? Rádi se učíte nové věci? Tak právě
pro vás chystáme kurz trénování paměti, na kterém se zaměříme na
rozvíjení vašich kognitivních schopností, procvičíme krátkodobou
i dlouhodobou paměť a mimo jiné se společně naučíme všechny
vlajky Evropy. Že to není možné? Přijďte se přesvědčit!
Termíny: 12. 7., 13. 7., 14. 7. a 15. 7. vždy od 10.15 v 5. patře ve velkém sále. Cena za celý kurz: 200 Kč (počet míst bude omezený, vstupenky zakoupíte v Zákaznickém centru Knihovny Jiřího Mahena, Kobližná 4). Kontakt: Mgr. Zuzana Hanzalová, tel.: 542 532 161, e-mail:
hanzalova@kjm.cz

VELKÉ PUTOVÁNÍ ZA POZNÁNÍM KNIHOVNY
JIŘÍHO MAHENA
Podnikněte zábavnou a obohacující cestu za
poznáním naší knihovny! Připravili jsme si totiž
pro vás ke 100. výročí velkou putovní hru napříč
všemi pobočkami. Navštivte alespoň dvanáct
poboček naší říše Knihovny, přičemž každá pobočka představuje samostatnou provincii plnou
knih a her. V každé z nich splňte odlišný úkol, za
který získáte symbolický znak dané provincie.
Nasbírejte alespoň 12 znaků a získejte tak šanci soutěžit o část velkého pokladu. Více informací naleznete zde: www.kjm.cz/udalost/
velke-putovani.

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA

Kobližná 4, tel. 542 532 164, informace@kjm.cz
HRÁT SI
19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8. / 14.00–18.00 Královská hra – Pěšec a věž chodí rovně, kůň do elka,
střelec po diagonálách, král se posouvá pouze o
jedno pole a dáma je nebezpečná ze všech stran.
Více na první partii šachu vědět vlastně nepotřebujete. Rozhodně ne u nás. Uvítáme jak naprosté začátečníky, tak
šachové profíky, od kterých se moc rádi něco přiučíme. (Teen, 3. NP)
INSPIROVAT SE
1. 7. – 31. 8. Po stopách lidí a dávných příběhů – Vydejte se na cestu po centru Brna, po stopách lidí a dávných příběhů. Prohlédnete si
město jinak a objevíte to, co dělá Brno jedinečným. Čekají vás různé brněnské pověsti, zábavné úkoly, nevšední objevy a po splnění
všech úkolů i odměna. (Hudební knihovna, 3. NP)
1. 7. – 31. 8. Knihovní baťůžky – Máte rádi čtenářské výzvy a čtete
nejrůznější knižní žánry? Pak je pro vás přímo stvořená letní soutěž,
která probíhá po celé prázdniny v Knihovně pro děti a mládež. Vyzvedněte si jeden z baťůžků, kde se ukrývá neznámá kniha a pracovní list. Nejpilnější čtenáře čeká po prázdninách odměna. Soutěž
je určena pro čtenáře od 8 do 13 let. (Knihovna pro děti a mládež,
půjčovna, 3. NP)
22. 7., 26. 8. / 16.00 – 18.00 Čtenářský čtvereček – Máte o prázdninách čas a chcete se seznámit se svými vrstevníky? Jste vášnivými
čtenáři, nebo byste naopak rádi využili více volného času k získání
lásky ke čtení? Tak to je pro vás čtenářský čtvereček naprosto ideální. Čekají na vás tipy na knížky, zajímavé příběhy a spousta povídání.
(Hudební klubovna, 3. NP)
1. 7. – 31. 8. Roztroušená krása – Cvičit, cvičit, cvičit… ano, to je
prostá a funkční rada pro překonávání rozličných hendikepů lidského těla. Týká se také pacientů s roztroušenou sklerózou, kterým
onemocnění omezuje celkovou hybnost končetin a zhoršuje jemnou motoriku. A když se do cvičení zapojí tvořivost a špetka umění, máme tu arteterapii. A výsledky takového snažení, které posiluje
zručnost a současně vytváří hodnotný estetický výrobek, se můžete
prohlédnout na výstavě Roztroušená krása.
RELAXOVAT
12. 7., 15. 7. / 16.00 Dialog s hudbou – Interaktivní program celostní muzikoterapie s Evou Sádlíkovou. Účastníci nemusí umět hrát na
žádný hudební nástroj. (Malý společenský sál, 5. NP)
15. 7. / 13.30 Putování Afrikou – Netradiční pohádkový příběh
s prvky muzikoterapie. Etnické hudební nástroje vstupují do příběhu jako zvířata, přírodní živly apod. Průvodkyní je muzikoterapeutka
Eva Sádlíková. Určeno pro děti od tří let. (Malý společenský sál, 5. NP)

červenec – srpen 2021

26. 7., 9. 8., 23. 8. / 16.00 Terapie pohybem – Využití autentického
(spontánního a emotivního) pohybu v terapeutickém procesu hledání a nacházení způsobu, jak být v souladu sám se sebou i svým
okolím. Lekce spontánního pohybu s Hanou Hledíkovou. (Malý společenský sál, 5. NP)
2. 8. / 16.00 Rytmus a zdraví – Relaxační bubnování se Soňou
Štoudkovou. Pravidelné bubnování má prokazatelný účinek na naše
zdraví. Zpěv, společná hra na djembé a rámové bubny přináší uvolnění a radost. (Malý společenský sál, 5. NP)
5. 8. / 16.00 Muzikoterapeutická relaxace – Pasivní prožitková
relaxace se Soňou Štoudkovou. Při muzikoterapeutické relaxaci
dochází ke zklidnění, emočnímu, fyzickému i duševnímu uvolnění,
k energizaci a harmonizaci celého organismu. Odpočíváme v pohodlné poloze za zvuků nástrojů s přirozeným laděním. (Malý společenský sál, 5. NP)
Akce probíhají v rámci projektu Umění jako cesta ke zdraví, který
je finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR z programu Knihovna 21. století. Vstup volný. Počet účastníků omezen. Na každou akci
je nutné se přihlásit prostřednictvím emailu: hudebni@kjm.cz nebo
tel.: 542 532 170. Kontaktní osoby: Jitka Málková, Jitka Rajmonová.
VZDĚLÁVAT SE
1. 7., 15. 7. a 5. 8. / 16.00–18.00 Let’s talk! – Nemůžeš letos vyjet do
ciziny? A co takhle si cizí řeč vyzkoušet nanečisto? Plážová lehátka
úplně zařídit neumíme, ale angličtinu si u nás rozhodně procvičíš.
A pokud se děsíš, že anglicky vlastně vůbec neumíš, nevěš hlavu. Za
špatně vyčasované sloveso, nebo občasný czenglish tu hlavy netrháme. (Hudební knihovna, 3. NP)
21. 7., 25. 8. / 10.00–16.00 Robotický den – Zajímají tě technologie a roboti? Baví tě netradiční bludiště a logické úkoly? Potom přijď
do Knihovny pro děti a mládež na náš robotický den, kde si můžeš
pohrát s ozoboty! Akce je určena malým i velkým, přijít může i úplný
začátečník, který se s roboty ještě nesetkal. (Knihovna pro děti a mládež, půjčovna, 3. NP)
PRO NEJMENŠÍ
13. 7., 17. 8. / 10.00–12.00 BOOKSTART S knížkou do života –
Program pro nejmenší děti do 6 let. Pojďme si hrát, číst a tvořit, po
dlouhé době opět naživo. Těšíme se na Vás! (Malý sál, 5. NP)

19. 8. / 12.30–18.00 Dívka mezi stranami – Odpoledne mezi stranami známé knižní influencerky Sáry Topinkové již druhým rokem
v Teenu! Stejně jako loni, i letos se návštěvníci mohou těšit na bohatý
program plný soutěží, besed a workshopů. Ať už dáváte přednost
aktivitám, díky kterým máte možnost poznat nové přátele, nebo
se raději posadíte někam stranou a budete čerpat nové informace
z knihomolského světa, zde si najdete to svoje! Účast na akci přislíbily autorky Dagmar Česká (Uteč!) a Klára s Evou Pospíšilovy (Pátá
minuta je o nás). (Velký sál, 5. NP)

POBOČKY
BOHUNICE, LÁNY 3
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
1. 7. – 31. 8. Malování je můj život – výstava brněnské výtvarnice
Zdeňky Klimešové inspirovaná přírodou
1. 7. – 31. 8. Ideální letní čtení – hravé myšlenkové mapy, které vám
představí žhavé knižní novinky roku 2021, ale i osvědčené klasiky

1. 7. – 31. 8. Co jsem za knihu? – velká audio-knižní soutěž pro dospělé čtenáře, která prověří, jestli poznáte knihu na základě namluvených úryvků
1. 7. – 31. 8. Poznejte okolí Brna – seznam míst a tipů, kam na výlet
1. 7. – 31. 8. Putování po Česku – soutěžní kvíz pro děti
BYSTRC, VONDRÁKOVA 15
tel. 778 880 032, vondrakova@kjm.cz
1. 7. – 31. 8. S knihou vydáme se do přírody, do hor, lesů kolem
vody – výstava prací dětí ze ŠD Heyrovského
1. 7. – 31. 8. Pan Mahen ztratil svůj klobouk – dílnička pro děti
1. 7. – 31. 8. Prázdninové malování před knihovnou – namalujte
každý svůj symbol léta
1. 7. – 31. 8. Šifra mistra šotka – pomůžete knižnímu šotkovi najít
cestu domů?
ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
1. 7. – 31. 8. Nejkrásnější vzpomínka z prázdnin – prázdninová
soutěž pro děti o nejkrásnější obrázek/fotku z prázdnin
1. 7. – 31. 8. Kterak krtek ke kalhotkám přišel – soutěž pro děti
20. 7. / 14.00 Čtení na písku: Brumlovy příhody – čtení pro nejmenší děti s doprovodem
10. 8. / 14.00 Čtení na písku: O zvědavém lišákovi – čtení pro nejmenší děti s doprovodem
JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
1. 7. – 31. 8. Pohádkové postavičky – výstava
7. 7. – 31. 8. Co víš o prázdninách? – soutěž
7. 7. – 31. 8. Které potraviny musíme před jídlem umýt? – soutěž
KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
tel. 547 382 893, libus@kjm.cz
1. 7. – 31. 8. I u nás je hezky – výstava krás České republiky
KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
1. 7. – 30. 8. Hrátky s Lekotékou – každé úterý v půjčovních hodinách si děti mohou přijít pohrát se zajímavými hračkami, skládankami, muzikoterapeutickými nástroji
1. 7. – 30. 8. Prázdniny mých snů – výtvarná soutěž pro všechny
děti. Obrázky budou v září vystaveny ve výloze pobočky
1. 7. – 30. 8. Léto nás baví – každou středu budou pro děti nachystány papírové skládačky
1. 8. – 30. 8. V knihovně se nenudíme – výstava obrázky z různorodých akcí naší pobočky
LESNÁ, HAŠKOVA 4
tel. 548 526 935, haskova@kjm.cz
1. 7. – 31. 8. Bajky a jiné příběhy aneb když se zvířátka chovají
jako lidé – výstava knih k 400. výročí narození slavného francouzského bajkaře Jeana de La Fontaina
1. 7. – 31. 8. Bylinkové léto – prázdninová soutěž pro děti i jejich
hravé rodiče na téma bylinek a jejich léčivých vlastností
1. 7. – 31. 8. Mandaly pro zábavu i odpočinek – vymalujte si antistresovou omalovánku z naší knihovny, protože kdo si maluje, ten
se nezlobí
4. 8. / 10.00–12.00 Letní čajovna na terase – přijďte si popovídat
nad šálkem zdravého čaje z bylinkových výpěstků

www.kjm.cz

