
STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
Tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
1. 2. – 27. 2. Novinářský kvíz – Umíš se dobře vyjadřovat a máš 
slovní zásobu? Co všechno víš o profesi novináře? Ověř si v kvízu.

8. 2. / 16.30 Ani za nic – I zvířátka chodí do školky. Netopýří holčičce 
Paskalíně se tam ale vůbec nechce. Čtení pro děti v rámci projektu 
Bookstart – S knížkou do života. 

14. 2. – 31. 3. Api – vzdálená hora západního Nepálu – Výstava 
ve spolupráci s Česko-nepálským spolkem. Vernisáž s besedou  
a promítáním Olgy Novákové se uskuteční 14. 2. 2023 v 17.00.

ŠTÝŘICE, VOJTOVA 7
Tel. 778 402 651, vojtova@kjm.cz
7. 2. / 16.00 Masopustní dílničky – Výroba 
masky na karneval. Pro děti každého věku. 

13. 2. / 17.30 Beseda s hercem Daliborem 
Bušem – Debata s  hercem z Divadla Husa na 
Provázku, čerstvým držitelem Ceny Thálie  
o divadle, zdravotním klaunství i filmu Hadí plyn. 

24. 2. / 16.00 O sendvičové generaci – Máte doma děti a současně 
pečujete o staré rodiče? Během workshopu ve spolupráci s Centrem 
pro rodinu a sociální péči se dozvíte, kdo patří do sendvičové ge-
nerace, jaké problémy a řeší a kde hledat pomoc a podporu. 

VINOHRADY, VELKOPAVLOVICKÁ 25
Tel. 544 217 645, velkopavlov@kjm.cz
1. 2. – 17. 2. Čtenářské sklenice – Tápete ob-
čas v té spoustě skvělých knih a nevíte, kterou 
si vybrat? Vaše knihomolské dilema vám pomo-
hou vyřešit čtenářské sklenice plné tipů na čti-
vé a osvědčené knihy. Zkuste si z nich vylosovat 
a možná budete příjemně překvapeni! 

1. 2. – 28. 2. Soutěže pro děti: Poznáš, které literární postavy oži-
ly i ve filmu? Dokážeš spojit nerozlučné Disney kamarády?
15. 2. / 9.00–11.00 Bookstart aneb S knížkou do života – Vánoce 
jsou sice za námi, ale Ježíšek na pobočku přinesl mnoho nových her 
a didaktických pomůcek. Pro rodiče a děti ve věku 0–6 let. 

ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
Tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz
1. 2. – 28. 2. Cestujeme po zemi, po vodě, vzduchem – Vědomost-
ní soutěž, ve které si děti prověří své znalosti v oblasti cestování.

1. 2. – 5. 3. Svatopluk Drápal: Obrazy – Výstava u příležitosti  
80. narozenin známého regionálního malíře a člena Uměleckého 
sdružení Parnas v Brně.

23. 2. / 18.00 10 let po stopách vražd a zločinů – Přednáška ba-
datele, publicisty či spoluautora rozhlasových scénářů a televiz-
ních reportáží se zaměřením na historické události i osobnosti města 
Brna Mgr. Jiřího Skoupého. Program zahájí sérii pořadů s názvem 
Po stopách historie.

ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
Tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
1. 2. – 28. 2. Byl lásky čas – Výstava zamilovaných 
básní českých autorů, která se u nás v knihovně 
koná u příležitosti svátku všech zamilovaných. 

1. 2. – 28. 2. Zamilovaná srdíčka – Koho nebo co milujete nejvíc na 
světě? Partnera, děti, rodiče, jídlo, domácí mazlíčky, či knihy? Nebo 
někoho jiného? Napište a ozdobte mu u nás srdíčko. Můžete si je 
pak odnést a milované osobě věnovat, anebo je vystavit v knihovně. 

1. 2. – 28. 2. Milujeme knihy – Série fotografií knih, které si získaly 
naše srdce. Budeme rádi, když se od nás necháte inspirovat a třeba 
objevíte i svoji srdcovku.

www.kjm.cz

PROGRAM NA POBOČKÁCH

JSME TU PRO VÁS V KAŽDÉ ČTVRTI
https://www.kjm.cz/knihovna-provozy ÚNOR 2023

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
Kobližná 4, tel.: 542 532 164, informace@kjm.cz

MAHENOVA AKADEMIE PRO 21. STOLETÍ
POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

HUDEBNÍ POŘADY A PROŽITKOVÉ AKCE
PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

EUROPE DIRECT BRNO
IN-CENTRUM Kleinův palác, 

náměstí Svobody 15, incentrum@kjm.cz
MAHENŮV PAMÁTNÍK

Mahenova 8, tel.: 543 248 479, pamatnik@kjm.cz

Vážení návštěvníci a milí čtenáři,

světla přibývá sotva je to znát, zima zdaleka nekončí a příroda po-
kračuje v hlubokém spánku. Přijďte si zahřát srdce dobrou knihou, 
strhujícími deskovkami, společným čtením, setkáním s inspirativní-
mi tvůrci nebo vůní dálek na některé z cestovatelských přednášek –  
a že jich je. 

Nebo zjistěte, jak dobře se vyznáte v ptactvu. A jak můžete pomoci 
nejen opeřencům, ale i lidem, kteří to potřebují. V únoru přece slaví-
me svátek lásky. A taky Mezinárodní den darování knihy. Nechte se 
inspirovat.

BOHUNICE, LÁNY 3
Tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
9. 1. – 31. 3. Dalda chce chodit 
– Seznamte se s veselým chla-
pečkem Daldou, na kterého padl 
„černý Petr“ v podobě zákeřné ne-
moci. Co je to spinální muskulární 
atrofie (SMA) II. typu? Jak se proje-
vuje a jak se mu daří s ní bojovat? 
S tím vás seznámí charitativní vý-
stava na podporu a rehabilitaci 
malého Daldy.

2. 2. a 16. 2. / 10.00–12.00 Knižní čtvrtek – Novinky knižní produkce. 
Každý čtvrtek dopoledne.

7. 2. / 16.30 Čtení pro nejmenší: Ospálek – Pravidelné čtení pro 
děti, tentokrát z nové knihy české autorky Alžběty Votavové. Akce 
probíhá v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života.

10. 2. / 13.00–15.00 Valentýnský workshop – Výroba originálního 
přání z lásky. Pro rodiče s dětmi i pro samotné dospělé. 

14. 2. Mezinárodní den darování knihy – Darujte knihu a odneste 
si jinou. 

21. 2. / 18.00 Filmový klub: Děti 
mlhy – Příběh mladé dívky, která 
se odmítá podvolit tradičnímu 
unášení nevěst v rámci oslav lu-
nárního Nového roku, jež místní 
dívky připravuje o možnost rozho-
dovat o svém životě. Mimořádně 
silný debut vietnamské filmařky 
Diem Ha Le získal loni na Meziná-
rodním festivalu dokumentárních 
filmů IDFA cenu za nejlepší režii.

BYSTRC, VONDRÁKOVA 15
Tel. 778 880 032, vondrakova@kjm.cz
1. 2., 8. 2., 15. 2. a 22. 2. / 15.00–17.00 Školení katalogu IPAC – Se-
známení s knihovním katalogem, vyhledáváním dokumentů, sprá-
vou čtenářského konta a půjčováním e-knih. Zajímá vás konkrétní 
problematika? Rádi vám poradíme v rámci individuálního školení.

9. 2. / 10.00–12.00 Hračkohraní – Vyzkoušejte si s vašimi nejmen-
šími nejnovější hračky a hry z Lekotéky. Akce je součástí projektu 
Bookstart – S knížkou do života.

9. 2. a 23. 2. / 16.00–18.00 Dílna tvůrčího psaní – Psaní krátkých 
povídek a básní bez předchozí přípravy. Inspirativní zadání, komorní 
atmosféra s dobrovolným sdílením a přednesem. Vhodné pro do-
spívající a dospělé. Na akci je nutné se přihlásit nejpozději do 6. 2., 
telefonicky nebo přes e-mail.

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

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

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



KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
Tel. 547 382 893, libus@kjm.cz
13. 2. – 23. 2. Had leze z díry – Výtvarná dílna, vyrábění z papíru.

21. 2. / 17.00–18.00 Gran Canaria: 
kolem dokola i napříč ostrovem – Na 
třetím největším ostrově Kanárského 
souostroví lze během jednoho výletu 
prožít všechna roční období a zakusit 
nejrůznější krajinu. Cestovatelská be-
seda s promítáním s Ing. Jaromírem 
Novákem. (budova knihovny a posilovny, 
zasedací místnost 1. p.) 

KOMÍN, VAVŘINECKÁ 13
Tel. 541 222 930, vavrinecka@kjm.cz
1. 2. – 28. 2. Čarovní společníci: Výstava autorských loutek Ste-
ly Segeťové – Autorku, studentku Dějin umění na MUNI, od dětství 
fascinovala mytologie a žánr fantasy. Dodnes je inspirací pro její 
tvorbu. 

KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
Tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
1. 2. – 28. 2. Farmer´s Choice – Černobílé fotografie  BcA. Kate-
řiny Veselé z pobytu v Kanadě, práce v provincii British Colombia  
a výletů na Vancouver Island.

1. 2. – 28. 2. Soutěže: Hádej, hádej, hadači – pro mladší děti. 

1. 2. – 28. 2. Pranostikon – pro starší děti.

8. 2. / 17.00 Zanzibar – Cestovatel Milan Štourač nás zavede na 
ostrov krásných pláží, pohody, koření, smaragdového a moře rozma-
nitých kouzel.

13. 2. – 17. 2. Pan Krákora – Máš dlouhou chvíli? Rád tvoříš? Přijď si 
vyrobit havrana na okno tvého pokojíčku. Výtvarná dílna pro všech-
ny děti.

LESNÁ, HAŠKOVA 4
Tel. 548 526 935, haskova@kjm.cz
9. 2. / 13.00–18.00 Tvoření v knihovně:  
Astronaut – Výtvarná dílna pro děti.

14. 2. / 10.00–12.00 a 13.00–18.00 Knižní swap – nekupuj, vy-
měňuj! – Kdo miluje, slaví Valentýna – kdo miluje knihy, slaví i Me-
zinárodní den darovaní knih (International book giving day). Přineste 
knihu či knihy, které již nepotřebujete (pouze v dobrém stavu), a od-
neste si úlovek od jiného dárce. Zábava, která šetří peníze. To je swap 
neboli vzájemná výměna. 

23. 2. / 18.15 Jak vznikala Lesná – Promítání historických fotografií 
sídliště Lesná z 60. a 70. let minulého století s výkladem Martina 
Malečka. 

28. 2. / 16.00 Čtení pro nejmenší: Zaťukej na kouzelný strom 
– Zaťukej, zamávej, pofoukej a sleduj, jak se strom mění v různých 
ročních obdobích. Interaktivní prohlížení stejnojmenné knížky a vý-
tvarná dílnička pro děti od 4 let s doprovodem.

LÍŠEŇ, JÍROVA 2
Tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz
2. 1. – 28. 2. V lese – Výstava obrazů Lucie Smějsové. Kombinova-
né techniky, kresba, malba, rytiny.

1. 2. – 28. 2. Soutěže: Přísloví pobaví – pro mladší děti, Znáš  
písničky? – pro starší děti.

MALOMĚŘICE, SELSKÁ 16
Tel. 545 230 056, malomerice@kjm.cz
1.2. / 18.00 Hajaja: O princi Špindimilovi – Pohádka na dobrou 
noc O princi, který se nechtěl mýt. 

23. 2. / 10.00–12.00 Kouzelný svět J. K. Rowlingové – Fascinující 
přednáška spisovatelky Dany Šimkové o Harrym Potterovi. Atmo-
sféru doplní filmové rekvizity. Vhodné pro každý věk.

1. 2. – 28. 2. Čarovné krajiny – Výstava obrázků z tvorby Miroslava 
Žišky. 

1. 2. – 28. 2. Deskobraní v knihovně – Přijďte si zahrát deskové  
a karetní hry v komorní atmosféře naší studovny, čítárny a Family 
Pointu. 

ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33 
Tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
2. 2. – 28.2. Únorová soutěž pro děti o hodnotnou knihu –  
Za správně vyplněný a odevzdaný soutěžní list postupuje soutěžící 
do slosování o hodnotnou knihu.

2. 2. – 28. 2. Lucerny – tvořivá dílnička – V únoru je zima v plném 
proudu. Jaro je ještě daleko. Stále se brzy stmívá. Přijďte si k nám 
vyrobit dvě lucerničky z papíru. 

22. 2. / 13.00–13.30 Klub čtenářů: Představení nejen knižních 
novinek – Milujete knížky, ale nevíte, co si vybrat ke čtení? Připravili 
jsme pro vás novinky i knihy z let minulých. Popovídáme si o nich  
v klidném prostředí naší čítárny.  

ČERNOVICE, CHARBULOVA 38
Tel. 548 538 275, cernovice@kjm.cz
1. 2. – 28. 2. Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? 
– Soutěž pro šikovné děti o životě našich ptá-
ků. Tipy pro všechny, kteří v zimě ptáčkům 
pomáhají, aby nezemřeli hlady.

13. 2. / 16.30–18.00 Výroba přírodních srdíček – Přijďte si k nám 
vyrobit přírodní srdíčka pro své milované k Valentýnu.  

JEHNICE, NÁM. 3. KVĚTNA
Tel. 777 359 164, jehnice@kjm.cz
7. 2. / 16.30 Medvěd Péťa a jeho přátelé – Čtení pro děti do 6 let  
s doprovodem. 

21. 2. / 16.30 Nejkrásnější ostrov – Čtení pro děti do 6 let s dopro-
vodem.

28. 2. / 17.00 Jak se píší detektivky – Beseda se známým brněn-
ským autorem detektivních románů Stanislavem Češkou

JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
Tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
1. 2. – 28. 2. Vrabci ve světě – Výstava fotografií Milana Koželu-
ha, který na svých cestách mapuje přítomnost vrabčáků.

1. 2. – 28. 2. Ptačí kvíz aneb Není pták jako pták – Vyznáte se  
v opeřencích? Soutěž pro děti i dospělé.

27. 2 / 18.00 Jak skřivan probudil jaro – Čtení v knihovně pro ro-
diče a děti. Veselá ptačí pohádka z knížky Ptáčkoviny od Zbyňka 
Malinského.

1. 2. – 28. 2. Rande s knihou – Nevíte, co s volnými večery? Zajděte 
si na rande naslepo. Třeba s knihou. Více informací v naší knihovně 
nebo na webových stránkách KJM.

1. 2. – 15. 4. Výběr z cest po Evropě – Výstava fotografií cestova-
tele Ondřeje Kocara z Itálie, Pyrenejí, Rumunska a Madeiry.

6. 2. / 18.00 Jak si stahovat e-knihy – Máte doma čtečku a chcete 
se ji naučit používat? Vezměte si ji s sebou do knihovny. Naučíme se 
společně stahovat knihy a najdeme všechny výhody e-čteček. 

8. 2. / 18.00 Madeira – Druhá přednáška v rámci programu Cesto-
vatelská zima/jaro. Přednáší Ondřej Kocar. 

9. 1. – 31. 10. Knižní výzva – Rozšiřte si obzory a hledejte knihy, 
které jste ještě nečetli. Více informací v naší knihovně nebo na webo-
vých stránkách KJM.

MEDLÁNKY, KYTNEROVA 1A
Tel. 778  466 979, medlanky@kjm.cz
1. 2. – 27. 2. Kreativní dílničky: Medvídek ve svetru a Valentýnské 
tvoření – Tvoření z papíru pro šikovné děti. Vhodné i pro nejmenší.

1. 2. – 27. 2. Máme rádi zimu – Výstava obrázků žáků ZŠ Hudcova.

13. 2. a 15. 2. Mezinárodní den darování knih – Odneste si domů 
zdarma krásné knihy, zejména pro dětské čtenáře. 

NOVÝ LÍSKOVEC, OBLÁ 75
Tel. 778 428 657, obla@kjm.cz
1. 2. – 28. 2. Jules Verne – 195. výročí naroze-
ní – Výstava knih francouzského spisovatele, za-
kladatele vědecko-fantastického románu, který 
předpověděl pokroky ve světě vědy a techniky. 

15. 2. / 17.00 Peru – V Peru se dochovalo mnoho fascinujících pa-
mátek z kultury Inků. O nejhezčím peruánském městě (Cuzco), o po-
svátném místě Inků (Machu Picchu) a dalších zajímavostech bude 
vyprávět cestovatel Milan Štourač.      

6. 2. – 16. 2. Papíroví sněhuláci – Výtvarná dílna pro děti a rodiče.      

21. 2. / 16.00 Velké překvapení pro malého tučňáka – Tučňák  
a méďa se ztratili rodičům ve sněhové bouři. Tak začíná velké dobro-
družství, ale také přátelství na celý život. Čtení pro nejmenší.
                                                                                                                                                                                          
ŘEČKOVICE, KOLAŘÍKOVA 3
Tel. 549 271 413, kolarikova@kjm.cz
1. 2. – 28. 2. Dubánci – Výstava fotografií Petra Václavka z knih 
Dubánek a tajný vzkaz, Dubánek ve světě lidí a Dubánčí šprýmy, které 
napsali spisovatelka Klára Smolíková a básník Martin Kinc. 

1. 2. – 28. 2. Dubánčí dokreslování a kvízy – Soutěžní listy pro děti. 
Drobná odměna pro každého účastníka.

28. 2. / 16.00 Milujeme Petra Horáčka – Seznámení s tvorbou  
autora knih pro děti. Pro rodiče a děti 0–3 roky z naší Bookstartové 
rodiny i pro všechny další, kteří by se k nám chtěli přidat.

SLATINA, JIHOMORAVSKÉ NÁM. 1
Tel. 545 217 394, jihomoravnam@kjm.cz
1. 2. – 13. 2. Valentýnské tvoření – Vytvořte něco malého pro  
radost, určeno dětem.

1. 2. – 27. 2. Únor 1948 – 75 let od „Vítězného února“, kvíz pro dospělé.


