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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.  

KNIŽNÍ STŘEDY
1. 2. v 16.00–18.00  a 15. 2. v 10.00–12.00
Přijďte načerpat čtenářskou inspiraci. Objev-
te pro sebe nového autora či nezvyklý žánr. 
Knižní novinky i starší tituly, které stojí za 
to číst. (Atrium)
 

MAHENŮV PAMÁTNÍK
Mahenova 8, tel. 543 248 479, pamatnik@kjm.cz
trolejbusy č. 35, 38 a 39, zastávka Žlutý kopec
5. 2. v 13.00 Klub deskových her – Tradiční akce, jejíž název vypo-
vídá za vše.

21. 2. v 17.00 Mexiko – Helena Havlíčková nás vezme na výlet za 
Aztéky, Mayi, Olméky a Zapotéky, vystoupáme spolu s ní na py-
ramidy a chrámy, projdeme yucatánský prales, poznáme domorodé 
zvyky a tradice.  

23. 2. v 17.00 Rosekruciáni – Přednáška Mgr. Olgy Rosenkran-
zové, Ph.D. nám představí historii a filozofii tohoto tajemného ezo-
terického řádu, jehož členem byl například i Jan Amos Komenský.

28. 2. v 17.00 Písečník – Mgr. Zbyněk  
Zavadil nás ve své přednášce vezme na 
výlet do Písečníku, tedy bývalé brněnské 
chudinské kolonie, která se nachází po-
blíž dnešní vlakové zastávky Lesná. A také 
nám představí projekt zdejšího ekologic-
kého inspiračního centra Písečník.

23. 2. v 14.00 a v 16.00 Tvůrčí psaní pro děti a mládež – Pojď se 
bavit, hrát si s jazykem a se slovy, rozvíjej své nápady, originalitu  
a fantazii v kruhu spřízněných duší. Dílny tvůrčího psaní v ma-
gickém prostředí Mahenova památníku ti pomůžou prozkoumat 
vnitřní i vnější světy, kultivovat projev i poznávat sama sebe. Dílny  
s autorkou, scenáristkou a pedagožkou Irenou Kocí se kona-
jí 1x za měsíc pro 2 skupinky mladých psavců. Vhodné pro děti  
a mládež 12–18 let. ZDARMA, počet účastníků je však omezen. Prosím,  
PŘIHLASTE SE přes e-mail public@kjm.cz. 

   

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

VĚDĚLI JSTE, ŽE
Knihovna Jiřího Mahena v Brně dlouhodobě spolupracuje s Doprav-
ním podnikem města Brna, a. s.? Od roku 2013 můžete v ulicích po-
tkat Tramvaj čtenářů, která informuje o službách knihovny. Aktuálně 
jezdí na lince 1 nebo 4. 

www.kjm.cz

ÚNOR 2023

Vážení návštěvníci a milí čtenáři,  

v únoru vás čeká pořádně našlapaná nabídka exkluzivních předná-
šek. V cyklech MA21 se tentokrát zaměříme hlavně na řešení globál-
ní klimatické změny a na kvantové technologie.

A JE TO TADY: Globální klimatická změna útočí. Přednáška zakla-
datele Ústavu výzkumu globální změny AV ČR Michala V. Marka na-
stíní řešení na úrovni technologií a myšlení společnosti. Říká se, 
že přírodu jsme si nevypůjčili od předků, ale od dětí. Chraňme ji pro 
ně, aby s ní mohli žít v rovnováze a nadále čerpat její sílu. Podpořme 
zadržování vody v krajině! V přednášce Magdalény Musilové se mj. 
dozvíte, jak se mohou i amatéři zapojit do občansko-vědního pro-
jektu Na suchu, který zjišťuje současný stav zemědělské krajiny. 
Přírodě a vodě se věnují i dvě únorové výstavy.

Chcete porozumět zákonitostem kvantové fyziky? Kde se s jejich vy-
užitím denně setkáváme a jaké jsou výhledy do blízké budoucnosti? 
Nenechte si ujít Kvantové dny v únoru a březnu.

Všechny přednášky jsou určeny pro laickou veřejnost a nevyžadují 
předchozí znalosti .

Milovníky kunsthistorie a středověku jistě potěší mimořádná před-
náška česko-švýcarského historika umění Ivana Folettiho.

A Literární salón No. 6. přinese podvečer s pražským literárním ča-
rodějem Václavem Kahudou a jeho nově vydaným románem Prám 
(Druhé město, 2022).

 

Těšíme se na setkávání s vámi. 

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

© foto Soňa Pokorná

Tramvaj čtenářů projíždějící Brnem v roce 2019. 
Zdroj: https://www.bmhd.cz/evidence-dpmb/vuz.php?id=56974



ZELENÝ KABINET MA21
Ekologie, udržitelnost a sociální témata.

22. 2. v 17.00 Mgr. Magdaléna Musilová: 
Nebudeme přece Na suchu – Jste zemědělec, 
vlastník půdy, nebo jen někdo, kdo čas od času 
vyrazí do přírody a projde okolo pole? Není 
vám lhostejná budoucnost české krajiny? Zají-
má vás, jak můžeme polím pomoct? Věnujete 
se problematice sucha nebo degradace půdy? 
Chtěli byste se dozvědět, co je to citizen sci-

ence neboli občanská věda a proč je v současné době nepostrada-
telná? Tak přijďte! Nebudeme přece Na suchu!  (VS)

Na suchu je občansko-vědní projekt, který zjišťuje současný stav ze-
mědělské krajiny. Jeho cílem je vytvořit databázi monitorující dopady 
sucha v českém zemědělství, sdílet příklady špatné i dobré praxe a tím 
přispět k lepší budoucnosti v oblasti zadržování vody v krajině, lepší vý-
nosnosti polí a ekologičtějšímu hospodaření.

HISTORICKÝ KLUB MA21
Kulturně-historické pořady.

8. 2. v 17.00 Středověké umění (ne)existuje! 
Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres – Středo-
věk je legendární dobou temna, to přece každý 
ví. A jak to bylo s uměním? Existovalo vůbec? 
Asi ne, a jestli ano, určitě stálo za starou belu. 
Tak nějak by mohla začít přednáška o stereoty-
pech, které v naší společnosti přežívají o kultuře a umění předmo-
derní doby. Proč si vlastně myslíme to, co si myslíme? Jak se rodí 
předsudky o středověku a proč nás tak uklidňuje jim věřit? (VS)

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

28. 2. v 17.30 Literární salón No. 6: Václav Kahuda 
– Brněnská premiéra nového románu Prám (Dru-
hé město, 2022) z pera Václava Kahudy. Setkejte 
se s mimořádným autorem, pojídajícím, dýchajícím 
a žijícím psané slovo. Kahuda ve svém opusu mlátí, 
řeže, tluče, seká a vrtá do literární materie, aby zjistil, 
co bude s člověkem a vlastně i s celý lidstvem. Tvůrčí 
metoda kreativního šílení pražského imaginativ-
ce neponechá v klidu žádného, byť i náhodného  
čtenáře či posluchače. Seznamte se osobně! (VS)

ÚNOROVÉ VÝSTAVY
Voda je život – Výstava o vodě a její roli v krajině, zemědělství, 
průmyslu i o extrémním počasí posledních let. Připravil Ústav vý-
zkumu globální změny AV ČR u příležitosti stejnojmenné odborné 
konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. (ochoz ve 2. NP)

Máme rádi přírodu – Oceněná výtvarná a literární díla, fotogra-
fie a ekofóry z aktuálního ročníku celostátní soutěže pro děti a mlá-
dež Máme rádi přírodu, tentokrát na téma Naše krajina. Od roku 
1992 ji pořádá nezisková organizace Hnutí Brontosaurus s cílem 
podporovat zájem a péči o přírodu. (ochoz ve 3. NP)

 

Regiojet Ignis Brunensis 2022 – Výstava oceněných fotografií Fo-
tosoutěže OLYMPIA Centrum Brno 25. ročníku mezinárodní pře-
hlídky ohňostrojů REGIOJET IGNIS BRUNENSIS 2022. (atrium) 

MAHENOVA AKADEMIE PRO 21. STOLETÍ – MA21
Pro ty, kdo se chtějí ptát, vědět a přemýšlet v souvislostech.
Nultý ročník. Šest tematických cyklů. https://www.kjm.cz/ma21

VĚDECKÁ LABORATOŘ MA21
Budoucnost a současnost v objevech a poznatcích předních vědců.

2. 2. v 17.00 A JE TO TADY: Globální změna klimatu útočí –  
Fenomén, který rozděluje společnost v přednášce prof. RNDr. 
Ing. Michala V. Marka, DrSc., dr. h. c.

O globální změně klimatu již není pochyb. Čím dříve problém oprav-
du uchopíme nejen technologicky, ale i změnou naší mentality  
a životního stylu, tím více ještě je reálná šance, že to naše civilizace 
zvládne. Změny jako průmyslová revoluce 4.0 budou vycházet jak  
z nutnosti zmírňování důsledků GZK, tak z potřeby adaptace na ně. 
Je to výzva k inovacím a rozvoji nových, někdy velmi odvážných 
technologií, nových ekonomických systémů a ke změně naší 
mentality a životních priorit. (VS)

15. 2. v 17.00 KVANTOVÉ DNY 1 / Co je to kvantový svět? 
Přednáška prof. Mgr. Tomáše Tyce, Ph.D. srozumitelným způso-
bem uvede posluchače do zákonitostí kvantového světa a do-
provodí ji působivé experimenty. 
Kvantová fyzika ovlivňuje náš život téměř na každém kroku – třeba 
počítače, mobilní telefony nebo GPS lokalizace mohou fungovat jen 
díky využití zákonů kvantové 
fyziky. Zákony, které platí pro 
mikroskopické objekty, se na 
první pohled jeví jako zvláštní, 
překvapivé a někdy se běžné-
mu člověku zdají až absurdní. 
Ve skutečnosti se ukazuje, že 
bez nich by svět vůbec nemohl 
fungovat. (VS)

21. 2. v 17.00 KVANTOVÉ DNY 2 / Bezpečnost v kvantovém světě 

Kvantové počítače pravděpodobně za 10 až 15 let smetou bez-
pečnost kryptografie s veřejnými klíči. RNDr. Bohuslav Rudolf ve 
své přednášce přiblíží její podstatu, odlišnost od symetrické krypto-
grafie i co to jsou tzv. útoky fyzikálními postranními kanály. Vysvětlí 
podstatu kvantového počítání; nastíní, jak se projeví a jak se řeší 
přechod od klasické k tzv. post-kvantové kryptografii. Závěr vě-
nujeme kvantové distribuci klíčů, jejím praktickým a bezpečnost-
ním aspektům a výhledům spojeným s kvantovým internetem  
a s kvantovou umělou inteligencí. (VS)

Narozeni před 100 lety – Ohlédnutí za životem a dílem 9 českých  
i světových literárních osobností. Mezi literáty nechybí ani dvě br-
něnské osobnosti: Vojtěch Jestřáb a Vladimír Paulišta. (průchod do 
knihovny pro dospělé, 2. NP)

Jiří Mahen: 140. výročí narození –Spisovatel, novinář, tvůrčí a or-
ganizační osobnost širokého rozhledu, první knihovník a pozdější 
ředitel naší knihovny. (průchod do knihovny pro dospělé, 2. NP)

PROŽITKOVÉ AKCE
Tel. 542 532 170, hudebni@kjm.cz 
6. 2. v 17.00 Terapie pohybem – Vyu-
žití autentického pohybu v terapeutic-
kém procesu. Hledání a nacházení způ-
sobu, jak být v souladu sám se sebou  
i s okolím. Lekce spontánního pohybu  
s Hanou Hledíkovou nabízí sebepoznání  
a respektuje jedinečnost každého člo-
věka. Cena 100,- Kč. Vstupenku lze za-
koupit v Hudební knihovně, Kobližná 4,  
3. NP. Počet účastníků omezen! Rezervace  
a více informací telefonicky nebo e-mai-
lem. (MS)

POŘADY PRO DĚTI 
Tel. 542 532 146, detske@kjm.cz (není-li uvedeno jinak)
14. 2. a 16. 2. v 10.00 a 16.30 Bookstart: Patti a hudební nástroje 
– Malá Patti si přišla do obchodu pro hudební nástroj, na který by 
ráda hrála. Pojďme vybírat společně s ní! Program inspirovaný kni-
hou Vítka Mecnera. Dopolední časy jsou určené pro rodiče s dětmi 
0–3 roky, odpolední časy pro děti 3–6 let. V případě zájmu se prosím 
přihlaste na e-mailu bookstart@kjm.cz. (MS)

23. 2.  v 16.00–17.30 Robotíme! – Zajímají vás roboti a technolo-
gie? Láká vás nějakého ovládat nebo si s ním jen tak hrát? Přijďte do 
našeho robotického kroužku, kde na vás čekají Ozoboti a Botley! 
Kroužek mohou navštěvovat děti ve věku 8–13 let, a to i úplní začá-
tečníci. Není nutné se přihlašovat ani nic platit, přidat se k nám můžete 
i v průběhu roku. (HK)

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

6. 2. a 20. 2. v 16.00 Manga anime klub – Čteš 
mangu a nemáš si o ní s kým povídat? Chceš do-
poručit nové anime, nebo s někým nostalgicky 
zavzpomínat na některou z úvodních epizod? 
Zajímá 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 a Dětská klubovna, 3. NP)

8. 2. v 15.30 Literární dílny s Terezou Matouškovou – Spisovatel-
ku a bloggerku Terezu Matouškovou určitě znáte – především po-
kud máte zájem o dark fantasy či arcane-punk. Tereza navíc není 
žádný zelenáč a v neposlední řadě díky nakladatelství Epika publiko-
vala i své volné verše! A přesně tahle Tereza Matoušková pomáhá se 
psaním i dalším literárním nadšencům. Přidáte se? Mládež, 13+ (MS)

PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ
Tel. 542 532 175, nevidomi@kjm.cz
1. 2. v 14.00 Čtenářský klub Knihovny pro nevidomé a slabozra-
ké – Prozkoumejte únorové novinky. Vyslechněte si ukázky z toho 
nejzajímavějšího. Těšit se můžete i na společný poslech napínavé 
severské detektivní povídky. (HK) 


