
JSME TU PRO VÁS PO CELÉM BRNĚ
https://www.kjm.cz/knihovna-provozy
 

SEZNAM ZKRATEK
VS – Velký sál 5. NP, MS – Malý sál 5. NP, HK – Hudební knihovna 3. NP. 
Akce se konají v ÚK KJM na Kobližné 4 v Brně, není-li psáno jinak.

17. 1. v 16.00 Jazyky a komunikace – S esperantistou Jose-
fem Vojáčkem o historii, vzniku a vývoji přirozených i umě-
lých jazyků v mezinárodním prostředí. Kolik jich je aktuálně 
na celém světě, a kterými se kde hovoří či píše? Jaký názor měl 
na jazykovou situaci J. A.  Komenský? A jaké jsou problémy sou-
časné mezinárodní komunikace? (VS)

18. 1. v 10.00–12.00 Knižní středa – Přijďte načerpat čtenář-
skou inspiraci. Objevte pro sebe nového autora, nezvyklý žánr, 
knižní tipy i úplné novinky, které stojí za to číst. (Atrium)

PROGRAM FOR FOREIGNERS
Tel. 542 532 107, marketing@kjm.cz 

26. 1. v 18.00–20.00 Emotional Health and Well-being 
Workshop – Emotional health: what does it mean, why should 
we care and how do we manage it? Continuing January personal 
development series by Brno Expat Centre. Lene Janaki Jars-
tein – a certified well-being and trauma coach and a member of 
the expat-friendly companies network has been invited to offer  
a chance to move ahead in focusing on our inner self. FREE PUB-
LIC EVENT. (MS)

MAHENŮV PAMÁTNÍK
Mahenova 8, tel. 543 248 479, pamatnik@kjm.cz
trolejbusem č. 35, 38 a 39, zastávka Žlutý kopec
 

8. 1. v 13.00 Klub deskových her
24. 1. v 17.00 Alma Rosé – Zdramatizované zpracování tragic-
kého příběhu vídeňské houslistky a neteře Gustava Mahlera.  
Z evropských pódií ke krutému konci v Osvětimi. Scénické čte-
ní monodramatu Zdeňka Geista „Piš mi. Tvoje Alma“. Účinkuje  
Zuzana Truplová, držitelka Ceny Thálie. Vstup zdarma

26. 1. v 14.00 a v 16.00 Tvůrčí 
psaní pro děti a mládež – viz 
akce pro mládež. 

Tvůrčí dílny jsou ZDARMA, 
počet účastníků je však OME-
ZEN. REGISTRACE přes e-mail  
public@kjm.cz. 

www.kjm.cz

LEDEN 2023

Vážení návštěvníci a milí čtenáři,  
novoroční předsevzetí mají podle statistik chabé výsledky. Přes-
to jsme si předsevzali, že v tomto novém roce každý den přispě-
jeme k atmosféře klidu, inspirace, poznávání a pospolitosti. 
I v lednu pro vás máme plnou náruč přednášek, literárních  
a hudebních pořadů či tvoření pro velké i malé jak v prostorách 
Ústřední knihovny na Kobližné, tak i v útulném, komorním pro-
středí Mahenova památníku v Masarykově čtvrti. 
Mahenova akademie pro 21. století MA21 navíc s novým ro-
kem otvírá nový cyklus zasvěcený hudbě a brněnským hu-
debním osobnostem.
Tvořivé děti a mládež (12–18 let) se stále mají možnost přihlásit 
do dílen tvůrčího psaní pod vedením zkušených autorů a sce-
náristů. Setkávat se budou jednou měsíčně až do jara v osobi-
tém prostředí Mahenova památníku.
Pro ty, kteří by se chtěli lépe zorientovat v informační a mediální 
džungli nebo si zdokonalit počítačové a digitální dovednosti, 
jsme připravili novou, rozšířenou nabídku kurzů našeho IN-cen-
tra v Kleinově paláci na náměstí Svobody. Najdete ji v samo-
statných letáčcích a na webových stránkách. Konkrétní termíny 
kurzů se vypisují v průběhu celého roku podle počtu zájemců.
Těšíme se na setkávání s vámi a přejeme vám hodně štěstí, rados-
ti a inspirace po celý rok 2023.

MAHENOVA AKADEMIE PRO 21. STOLETÍ – MA21
Nultý ročník. Šest tematických cyklů. https://www.kjm.cz/ma21

LITERÁRNÍ SALÓN MA21
Autorské večery ve spolupráci s nakladatelstvími Host, Druhé 
město a Větrné mlýny.

24. 1. v 17.30 Arnošt Goldflam – 5. Literární salón – Autor 
a muž mnoha profesí Arnošt Goldflam – brněnský rodák žijí-
cí v Praze, duší však nerozlučně spojený s městem na soutoku 
Svratky se Svitavou, uvede svou nejnovější knihu, kde líčí svá 
brněnská léta v nové knize Brno, ty město mých snů (Větrné 
mlýny, 2022). Ze vzpomínek na setkání se známými i neznámými 
figurkami umně splétá pravdivé i vymyšlené historky, které tvoří 
kulisu života dospívajícího muže. Novela je procházkou Brnem 
i Goldflamovým životem. (VS)

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA KJM

KONTAKTY
Zákaznické centrum: tel.: 542 532 164, informace@kjm.cz
Informační služby: tel.: 542 532 161, ptejteseknihovny@kjm.cz
Výpůjční služby: tel.: 542 532 148, vypujcky@kjm.cz
Informace o EU: tel.: 542 532 166, brno@europe-direct.cz
IN-centrum: tel.: 773 745 626, incentrum@kjm.cz 
Mahenův památník: tel.: 543 248 479, pamatnik@kjm.cz

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU  
https://www.facebook.com/kjmbrno
https://www.facebook.com/kjmbrno/groups

A NA INSTAGRAMU 
https://www.instagram.com/kjmbrno



POŘADY PRO DĚTI 
Tel.: 542 532 146, detske@kjm.cz (není-li uvedeno jinak)
17. 1. a 19. 1. v 10.00 a 16.30 Bookstart: Snídal drak brambo-
rák – Pojďte s námi do kouzelné říše pohádkových básniček, kde 
žijí draci a princezny. Program inspirovaný knihou Aleny Šo-
tolové. Dopolední program je určen rodičům s dětmi 0-3 roky, 
odpolední pro děti 3–6 let. Prosíme, v případě zájmu se přihlaste 
přes e-mail: bookstart@kjm.cz. (MS)
26. 1. v 16.00 – 17.30 Robotíme! – Zajímají vás roboti a techno-
logie? Láká vás nějakého ovládat nebo si s ním jen tak hrát? Přijď-
te do našeho robotického kroužku, kde na vás čekají Ozoboti  
a Botley! Kroužek mohou navštěvovat děti ve věku 8–13 let, a to 
i úplní začátečníci. Není nutné se přihlašovat ani nic platit, přidat 
se k nám můžete i v průběhu roku. (HK)

18. 1. 16.00–18.00 Tiskni 3D! – Na za-
čátku roku si lidé dávají předsevzetí. Dali 
jste si taky nějaké? My ano, proto chceme 
sebe i vás naučit novým dovednostem. 
Vyzkoušejte naši 3D tiskárnu, vymo-
delujte si vlastní výrobek a užijte si 
fajn odpoledne. Akce pro děti a mládež 
12–15 let. V případě zájmu se, prosím, 
přihlaste na cechovsky@kjm.cz. (Dětská 
klubovna, 3. NP)

AKCE PRO MLÁDEŽ 
Tel.: 542 532 147, 
mladez@kjm.cz (není-li uvedeno jinak)

9. 1. a 23. 1. 16.00 Manga anime klub – Čteš mangu a nemáš si 
o ní s kým povídat? Chceš doporučit nové anime, nebo s někým 
nostalgicky zavzpomínat na některou z úvodních epizod? Zají-
má tě japonská kultura, chtěl by sis vyzkoušet kaligrafii, naučit se 
správně vázat kimono, nebo se dozvědět něco o historii mangy? 
Tak to jsi náš člověk! Mládež 13+. (HK)
26. 1. v 14.00 a v 16.00 Tvůrčí psaní pro děti a mládež – Pod 
vedením zkušených scenáristů, autorů, dramaturgů a peda-
gogů. Tvůrčí psaní je zábavné, hravé, kultivuje empatii a může 
sloužit jako sebepoznávací aktivita i terapie. Kreativní setkává-
ní pomáhají rozvíjet a tříbit jazykový projev, originalitu, fantazii, 
imaginaci. Dvě skupinky mladých tvůrčích duší se budou scházet 
1x za měsíc na 2 hodiny; celkem 5 setkání. Pro děti a mládež 
12–18 let. Dílny tvůrčího psaní jsou ZDARMA, počet účastníků je 
však omezen. Prosím, PŘIHLASTE SE přes e-mail public@kjm.cz. 
(Mahenův památník, Mahenova 8) 

 

Podpořil Národní plán obnovy v rámci Výzvy č. 3/2022 – Podpora 
projektů kreativního učení MK ČR.

VĚDECKÁ LABORATOŘ MA21
Budoucnost a současnost v poznatcích předních vědců

18. 1. v 17.00 PhDr. Roman Hytych, Ph.D.: Psychoterapie – 
První ze dvou přednášek psychologa a psychoterapeuta Romana 
Hytycha z FSS MU na závažné a horké téma duševního zdraví. 
Co přesně znamená psychoterapie? Jaký má účel a jakou náplň? 
Kdy je účinná? Může ublížit? Přednáška nastíní možnosti, přínos 
a postupy, ale také úskalí a limity a zasvětí posluchače do věcí, 
které by měl každý zájemce o psychoterapii vědět. Pozornost 
bude věnovat také etickým zásadám psychoterapie. (VS)

 

MALÉ DIVADLO HUDBY MA21
Podvečery s hudbou a osobnostmi 
brněnského hudebního života

26. 1. v 17.00 Zpívající múzy – Sou-
vislosti mezi činností umělkyň jako 
hudebních skladatelek a aktivních 
úspěšných hudebnic – zejména zpě-
vaček. Přednáška a malý koncert 
Jany Janků se zaměří na období 
italského raného baroka; zmapuje 
prostředí ženských klášterů, měšťan-
ské i dvorské prostředí konkrétních 
skladatelek. Jana Janků (zpěv, ba-
rokní trojřadá harfa) sama nahrála 
a vydala 2 CD s hudbou italských ba-
rokních skladatelek. (VS)

HISTORICKÝ KLUB MA21
Kulturně-historické pořady

31. 1. v 17.00 Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.: „Náš“ středo-
věk –  Středověk byl znovuobjeven, umělecky i vědecky tema-
tizován již romantismem 19. století. Naše představy si nepře-
stáváme promítat do minulosti ani dnes. Vybraným kapitolám 
zejména ze starších dějin stále přikládáme mimořádný, doslo-
va normativní význam a pokládáme je za „své“. Mají však naše 
představy o minulosti oporu v dobových pramenech? (VS)

KONCERT 

Tel.: 542 532 170, hudebni@kjm.cz
16. 1. v 17.00 Kytarový recitál Olega 
Sergejeva – Komorní koncert před-
staví repertoár klasické kytary napříč 
epochami. Zazní skladby J. S. Bacha, 
lyrické variace na ruské lidové pís-
ně M. Vysockého a S. Rudněva i díla 
20. a 21. století (M. Llobet, L. Brou-
wer ad.). Klasika v dialogu s žánry jako 
např. tanec, jazz a minimalismus. (MS)

PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ
Tel.: 542 532 175, nevidomi@kjm.cz
4. 1. v 14.00 Čtenářský klub Knihovny pro nevidomé a slabo-
zraké – Poslechněte si ukázky z těch nejlepších lednových novi-
nek. České i světové romány, detektivky, naučná literatura, vše  
ve zvukové podobě. (HK) 

LEDNOVÉ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
18. 1. v 10.15 – Rádi se učíte něco nového? Potřebujete si něco 
zapamatovat, ale nevíte, jak? Právě pro Vás je určený náš kurz 
trénování paměti pod vedením Mgr. Zuzany Hanzalové.  
V průběhu čtyř setkání (18. 1., 25. 1., 1. 2. a 8. 2.) se zaměříme 
především na československé prezidenty, ale nejen na ně. Cena 
200 Kč za celý kurz. (VS)

IN-CENTRUM
nám. Svobody 15, Kleinův palác, 2. patro, tel.: 773 745 626, 
incentrum@kjm.cz

24. 1. v 13.00 – 15.00 Mediální vzdělávání – Jak nenaletět na 
falešnou zprávu? Ve světě informační války a zvlášť v prostoru 
internetu je stále těžší rozeznat seriózní informaci od polopravdy 
či úplné lži. Ukážeme si, jak vyhodnotit její důvěryhodnost a jak 
ji spolehlivě ověřit z více různých zdrojů. Zaměříme se na pojmy 
dezinformace, hoax a fake news. Přednáška zdarma pro veřej-
nost. (Kleinův palác, 2. patro)

DALŠÍ AKCE
11. 1. v 15.00–17.00 Deník 2023 a pohádka k tomu – Máte svůj 
oblíbený příběh? Přijďte se o něj do knihovny podělit s ostatními 
a odneste si nový příběh. Na čtení a kreslení pohádek naváže 
v 16.00 tvůrčí dílna, kde si můžete vytvořit diář, deník či zápis-
ník. Pro děti i dospělé. (MS a VS). Program podpořila Nadace OSF.
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