
STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
Tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz

14. 2. – 31. 3. Api – vzdálená hora západního Nepálu – Výstava ve spolu-
práci s Česko-nepálským spolkem.

8. 3. / 16.30 Prvních sedm pohádek – Čtení pro nejmenší v rámci projektu 
Bookstart – S knížkou do života. 

27. 3. / 14.00–16.00 Odpoledne s Andersenem... a Ferdou Mravencem – 
Známá postavička má 90. narozeniny a zve vás do své hmyzí říše. Čekají vás 
kvízy, čtení či soutěže zručnosti.

TUŘANY, TUŘANSKÉ NÁM. 1
Tel. 545 229 962, turnam@kjm.cz

9. 3. a 23. 3. / 15.30 Čtení pro děti do 6 let s doprovodem: Medvěd Péťa  
a jeho přátelé a Nejkrásnější ostrov.

17. 3. / 10.00–11.00 Trénink paměti – Máte pocit, že občas zapomínáte? 
Otestujte si paměť s lektorkou Mgr. Zuzanou Hanzalovou.

VINOHRADY, VELKOPAVLOVICKÁ 25
Tel. 544 217 645, velkopavlov@kjm.cz

1. 3. – 31. 3. Co vše může být záložka? – Výstavka tradičních i netradičních 
záložek, které čtenáři v knihách zapomněli. 

2. 3. a 23. 3. / 16.30 Literární ochutnávky pro děti a mládež – Předčítání 
krásných příběhů a tipy na dobrou dětskou literaturu. Setkání 2x za měsíc  
až do letních prázdnin.

6. 3. – 10. 3. Vyrob si svou knižní záložku – Výtvarná dílnička pro kreativní 
děti a jejich rodiče. 

27. 3. – 28. 3. Pohádkové dny s Waltem Disneym – The Walt Disney Studios 
letos slaví 100. výročí založení. Připomeňte si úžasné filmy a postavičky, mi-
lované napříč generacemi prostřednictvím her a zábavných aktivit. Koná se  
v rámci projektu Noc s Andersenem. 
 

ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
Tel. 549 259 853, mozolky@kjm.cz

1. 2. – 31. 3.  Svatopluk Drápal: Obrazy – Výstava u příležitosti 80. narozenin 
známého regionálního malíře a člena Uměleckého sdružení Parnas v Brně.

23. 3. / 18.00 Chvála české řeči aneb literární pokusy staré paní – Autor-
ské čtení Věry Hrdinové věnované nadcházejícímu Dni učitelů. 

30. 3. / 18. 00 Naďa Horáková – Autorské čtení spisovatelky oblíbených  
historických románů v rámci série Po stopách historie. 

ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
Tel. 545 240 403, osada@kjm.cz

1. 3. – 31. 3. Brněnskými ulicemi – Výstava 
fotografií známých i neznámých brněnských 
míst, které na svých toulkách zachytila Jana 
Švédová. 

7. 3. Květinou k radosti – Přijďte si pro kvě-
tinu a radost v předvečer Mezinárodního dne 
žen.

16. 3. / 16.00 Čtení pro nejmenší – Nudíte se 
o prázdninách? Přijďte si poslechnout několik 
pohádek. Akce pro děti do 7 let se koná v rám-
ci projektu Bookstart – S knížkou do života.

www.kjm.cz

PROGRAM NA POBOČKÁCH

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

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

MAHENOVA AKADEMIE PRO 21. STOLETÍ
PŘEDNÁŠKY A LITERÁRNÍ POŘADY
HUDEBNÍ A PROŽITKOVÉ POŘADY
AKCE A DÍLNY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

KLUB SENIORŮ
PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

EUROPE DIRECT BRNO
MAHENŮV PAMÁTNÍK

Mahenova 8, pamatnik@kjm.cz
KURZY / IN – CENTRUM

Kleinův palác, náměstí Svobody 15, incentrum@kjm.cz

Vážení návštěvníci a milí čtenáři,

březen je váš měsíc – měsíc čtenářů. V Ústřední knihovně i na mnoha po-
bočkách slavnostně vyhlásíme nejvěrnějšího a nejlepšího čtenáře roku  
z řad dětí i dospělých. Rodiny s dětmi čeká už tradiční pestré odpoledne či 
Noc s Andersenem a ty nejmenší řada hravých setkání v rámci projektu 
Bookstart aneb S knížkou do života. 

Chcete si otestovat paměť? Tak to si nenechte ujít Národní týden trénování 
paměti v KJM – v rámci celosvětové akce Brain Awareness Week. Přednášky 
zdarma a bez nutnosti registrace se konají 15. 3. v ÚK na Kobližné, 16. 3. 
v Mahenově památníku i na pobočce KJM v Bystrci a 17. 3. na pobočce 
KJM v Tuřanech.

BOHUNICE, LÁNY 3
Tel. 547 211 746, lany@kjm.cz

2. 3., 16. 3. a 30. 3. / 10.00–12.00 Knižní čtvrtek – Tradiční seznámení s no-
vinkami knižní produkce, které probíhá ve čtvrtek v dopoledních hodinách.

7. 3. / 16.30 Čtení pro nejmenší: Tma – Představení knihy od české autor-
ky a komiksové ilustrátorky Kláry Tellnerové v rámci projektu Bookstart –  
S knížkou do života.

15. 3. / 10.00 Trénink paměti – Praktické rady a návody, jak nejlépe trénovat 
a cvičit paměť, vám předvede trenérka Michaela Nešporová. Registrovat se 
můžete zdarma na e-mailu lany@kjm.cz nebo na telefonu 547 211 746. Počet 
účastníků je omezen.

17. 3. / 13.00–15.00 Pletení Scoubidou přívěsků – Scoubidou zní krko-
lomně, že? Nejvíce vám asi připomíná známého kresleného psa, se kterým 
ale nemá nic společného. Jedná se o výrobky z bužírek, tj. tenkých a dutých 
plastových provázků v různých délkách, barvách i provedeních, které přímo 
lákají k pletení náramků či přívěsků. Kreativní workshop pro děti i dospělé.

31. 3. / 13.00–15.00 Odpoledne s Andersenem – Zábavné odpoledne pro 
rodiny s dětmi plné soutěžních úkolů na motivy Harryho Pottera při příleži-
tosti Noci s Andersenem.

1. 3. – 31. 3. Knižní šifra – Čtenářská soutěž o exkluzivní knihovní batůžky, 
tašky a hrníčky.

BYSTRC, VONDRÁKOVA 15
Tel. 778 880 032, vondrakova@kjm.cz

1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. a 29. 3. / 15.00–17.00 Školení katalogu IPAC – 
Seznámení s knihovním katalogem, možnostmi vyhledávání dokumentů, 
správou čtenářského konta a půjčováním e-knih. Zajímá vás konkrétní pro-
blematika? Rádi vám poradíme v rámci individuálního školení.

1. 3. – 30. 3. Mahen v množném čísle – Výstava mistrných výtvarných prací 
žáků ZŠ Vejrostova. 

1. 3. – 30. 3. Deskobraní v knihovně – Deskové a karetní hry, které si mů-
žete prezenčně zapůjčit a zahrát v komorní atmosféře naší studovny, čítárny 
a Family pointu. 

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



JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
Tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz

1. 3. – 31. 3. Soutěže a kvízy:  
Vyznáte se ve světě spisovatelů  
a jejich děl? – pro dospělé čtená-
ře; Jak dobře znáš Andersenovy  
pohádky? – pro děti. 

14. 3. / 14.30 Kamarád pro medvěda – Čtení a povídání o knížce Petra  
Horáčka v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života.

27. 3. – 31. 3. Týden s Andersenem – Připomenutí výročí zrodu Ošklivého 
káčátka či Ferdy Mravence a dalších zajímavosti z pohádkového světa.

KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
Tel. 547 382 893, libus@kjm.cz

6. 3. – 31. 3. Živá a neživá krása světa – Výstava akvarelů a grafických prací 
Hany Fučíkové.

8. 3. / 16.30–17.30 Sendvičová generace – Jak pečovat nejen o sebe,  
ale i o své blízké.  

21. 3. / 17.00 Tádžikistán, Uzbekistán: trek i kultura – Atmosféra Výcho-
du, Fanské hory, Chimtarga, tyrkysová jezera Balšoje aj. Cestovatelská beseda 
Martina Tomka s promítáním. (koná se v budově knihovny a posilovny v zase-
dací místnosti v 1. poschodí)
 
KOMÍN, VAVŘINECKÁ 13
Tel. 541 222 930, vavrinecka@kjm.cz

1. 3. – 31. 3. Březen, měsíc čtenářů: 
Záložka do knížky pro každého čte-
náře – Najdete tu svou zapomenutou 
v knížce, nebo si vyrobíte originální 
novou?

1. 3. – 31. 3. Znáš či neznáš Komenského? – Vědomostní kvíz pro děti  
k připomenutí narození J. A. Komenského.

16. 3. – 28. 4. Jen několik chvil: Výstava brněnské výtvarnice Mgr. Evy 
Šotnarové – Obrazy s oblíbenými náměty autorky (kytice, zátiší, architektu-
ra, ilustrace, fantasy) a převažující technika malby – olej na různé materiály. 
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 16. 3. v 16.00 hod.

31. 3. / 16.00–18.00 Odpoledne s Andersenem v Komíně – Hravé odpo-
ledne pro děti od 4 let s úkoly i čtením, při kterém si připomeneme tvorbu 
světového pohádkáře H. CH. Andersena.

KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
Tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz

1. 3. – 15. 3. Čtenář roku 2023 – Ocenění nejlepších čtenářů královopolské 
pobočky KJM u příležitosti Března, měsíce čtenářů. 

1. 3. – 31. 3. Na Košince to žije! – Výstava 
prací žáků brněnské ZŠ Košinova a sezná-
mení s novinkami ve vzdělávání, které tato 
škola nabízí. 

13. 3. – 17. 3. Jarní prázdniny v knihovně 
– Spousta zajímavých knih, komiksů, časo-
pisů, Albi kouzelné čtení či výtvarná dílna. 
Vše je možné si vyzkoušet i odnést domů. 
Pro děti, které tráví prázdniny doma.

29. 3. / 14.00 Jak správně pečovat o pokojové květiny – Jak je přesazovat 
a co dělat, když se jim nedaří, vám poradí Blanka Medková.

LESNÁ, HAŠKOVA 4
Tel. 548 526 935, haskova@kjm.cz

20. 3. – 24.3. Světový den poezie (21. března) – Výstavka pro děti; to nej-
lepší z dětské tvorby a knižní doporučení přímo pro vás. 

21. 3. a 23. 3. / 13.00–18.00 Blázniví jarní ptáčci a vajíčka – Výtvarná dílna 
pro děti i hravé dospělé. 

28. 3. / 16.00 Čtení pro nejmenší: Gianumberto Accinelli – Interaktivní 
prohlížení a čtení knihy Pod hladinu a výtvarná dílnička pro děti od 4 do 6 
let s doprovodem.

30. 3. / 16.00 a 17.00 Odpoledne s Andersenem: Jak vidí moucha? –  
Tradiční odpolední akce pro děti, tentokrát věnovaná 100. výročí narození 
spisovatelky a výtvarnice Daisy Mrázkové. Výtvarná dílna a interaktivní 
čtení knihy Byla jedna moucha.

9. 3. a 23. 3. / 16.00–18.00 Dílna tvůrčího psaní – Psaní krátkých povídek 
a básní bez předchozí přípravy. Vhodné pro dospívající a dospělé. Na akci 
je nutné se přihlásit nejpozději do 6. 3., resp. 20. 3., telefonicky nebo  
na e-mailu vondrakova@kjm.cz.

16. 3. / 10.00–11.00 Trénink paměti – Máte pocit, že občas zapomíná-
te? Přijďte si vyzkoušet vaši paměť společně s lektorkou Mgr. Zuzanou  
Hanzalovou.

27. 3. / 16.00–18.00 Slavnostní vyhlášení nejpilnějšího čtenáře roku 
2022 – Ocenění nejpilnějšího čtenáře z řad dětských i dospělých, s největším 
počtem výpůjček za rok. 

29. 3. / 10.00–12.00 O Vlkovi, který moc rád mlsal – Veselé loutkové před-
stavení pro nejmenší děti v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života.

ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33 
Tel. 548 525 615, snp@kjm.cz

1. 3. – 31. 3. Sandra Brown – Výstava o životě oblíbené autorky romantic-
kých a thrillerových příběhů, která 12. 3. slaví své 75. narozeniny. K význam-
nému výročí je připraven také výběr z jejích knih. 

1. 3. – 8. 3. Přáníčko s květinami pro vaši oblíbenou 
ženu, k jejímu svátku – Tvořivá dílna, květinové přání 
pro maminku, babičku nebo paní učitelku.

8. 3. / 16.00 Co se děje v hnízdech – Čtení pro děti od 
3 let v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života.

ČERNOVICE, CHARBULOVA 38
Tel. 548 538 275, cernovice@kjm.cz

1. 3. / 16.30 Věrný čtenář knihovny za rok 2022 – Slavnostní předávání 
diplomů černovickým čtenářským „včeličkám“ spojené se zábavným vystou-
pením dětí ze ZUŠ (Literárně-dramatický obor) pod vedením Jany Stefanky, 
dipl. um. 

27. 3. / 16.30–18.00 Byl jednou jeden úl – Velikonoční dílničky s pohádkou, 
výroba dekorací na okno či sváteční stůl, zábavné úkoly spjaté se symboly  
a zvyky jarních svátků.

HORNÍ HERŠPICE, BEDNÁŘOVA 16
Tel. 605 226 622, horniherspice@kjm.cz

31. 3. / 16.00–18.00 Začarovaný vesmír 
– Čtení, zachraňování vesmíru a spousta 
další zábavy v rámci Noci s Andersenem. 
Zlá čarodějnice zaklela všechny planety 
do černé díry a teď čekají na vysvobození. 
Pomůžete jim? Akce je vhodná pro děti ve 
věku 6–12 let. Počet míst je omezen, na 
akci je potřeba registrovat se v knihovně.

CHRLICE, CHRLICKÉ NÁM. 2
Tel. 545 558 142, chrlice@kjm.cz

9. 3. / 16.30 Věrný čtenář knihovny za rok 2022 – Slavnostní předávání 
diplomů chrlickým čtenářským „včeličkám“ spojené s hudebním vystoupe-
ním Tomáše Kramosila z Centra sociálních služeb. 

30. 3. / 16.00–18.00 Byl jednou jeden úl – Velikonoční dílničky s pohádkou, 
výroba dekorací a zábavné úkoly spjaté se symboly a zvyky jarních svátků.
 
JEHNICE, NÁM. 3. KVĚTNA
Tel. 777 359 164, jehnice@kjm.cz

7. 3. / 17.00 Srí Lanka – Cestovatelská beseda s Marií Lollok Klementovou.

14. 3. a 28. 3. / 16.30 Čtení pro děti do 6 let s doprovodem: Jak být zdravý 
jako drak! a Míša a její malí pacienti.

LÍŠEŇ, JÍROVA 2
Tel. 544 210 135, jirova@kjm.cz

1. 3. – 30. 4. RNDr. Václav Štěpánský: Denní motýli 
– Výstava fotografií běžných, ale i vzácných zástup-
ců našich denních motýlů, včetně charakteristických 
biotopů, tj. míst, kde byste na ně mohli narazit.

1. 3. – 31. 3. Soutěže: Čáry, máry – pro mladší děti, 
Co víme o stromech? – pro starší děti.

MALOMĚŘICE, SELSKÁ 16
Tel. 545 230 056, malomerice@kjm.cz

1. 3. / 18.00 Hajaja: Lucka mezi čerty – Pohádka na dobrou noc, tentokrát  
z Knihovnických pohádek od Zuzany Pospíšilové.

8. 3. / 18.00 Roadtrip po Rumunsku – Další cestovatelská přednáška Ond-
řeje Kocara, tentokrát o cestě dvou aut a šesti přátel. Drákulův hrad, bahenní 
sopky, solné doly, Černé moře či jedovaté jezero, setkání s medvědy a další 
bohaté zážitky.

22. 3. / 14.30 a 15.30 Herní turnaje: Double turnaj – pro děti od 6 do 13 let, 
Turnaj v Brainbox: Harry Potter – pro děti od 8 do 15 let.

31. 3. / 12.00–17.00 Odpoledne s Andersenem: Disney – Děti, pomoc! Po-
hádky se zbláznily. Pinocchiovi se zvětšují uši místo nosu, Sněhurka poztrá-
cela trpaslíky, Medvídka Pú už zase bolí bříško a Olaf trucuje, že by chtěl být 
větší. Navíc se poschovávali po knihovně a nechtějí vylézt. Pomůžete nám 
dát zase všechno do pořádku? 

MEDLÁNKY, KYTNEROVA 1A
Tel.: 778  466 979, medlanky@kjm.cz

1. 3. – 31. 3. Březen, měsíc čtenářů: Soutěž pro bystré hlavičky – Děti, 
poznejte co nejvíce knih podle obrázkových indicií. 

1. 3. – 31. 3. Kreativní dílnička: Velikonoční zapichovátko – Rychlé krea-
tivní tvoření vhodné i pro nejmenší děti, výběr z několika motivů.

NOVÝ LÍSKOVEC, OBLÁ 75
Tel. 778 428 657, obla@kjm.cz

10. 3. / 10.00–11.00 Hrajeme si, nezlobíme – Hračky, knížky, pohádka. Dopo-
ledne pro nejmenší děti a rodiče v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života.

13. 3. – 16. 3. Knihovna nemá prázdniny – Omalovánky, doplňovačky,  
puzzle či kvízy.                                                                                       

22. 3. / 17.00 O životě na Islandu – Jací jsou Islanďané a jaké jsou jejich 
zvyklosti? Zážitky z cest povypráví Kateřina Veselá.    
 

ŘEČKOVICE, KOLAŘÍKOVA 3
Tel. 549 271 413, kolarikova@kjm.cz

1. 3. – 31. 3. Volání Brna… malé nápady pro velké město – Výstava kre-
ativního zápisníku, který vydal MMB s cílem podpořit školy zapojující se do 
projektu participativního rozpočtu do škol. 

9. 3. / 16.00 Brum, brum, brum – medvědů plný dům – Čtení pro děti 3–6 
let v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života. 

SLATINA, JIHOMORAVSKÉ NÁM. 1
Tel. 545 217 394, jihomoravnam@kjm.cz

1. 3. – 30. 3. Vtipy o literatuře, knihách a čet-
bě – Chcete si zlepšit náladu a zasmát se? Pro-
hlédněte si výstavku toho nejlepšího z kreslené 
tvorby na dané téma.

30. 3. / 13.00–18.00 Ferda Mravenec slaví 90 
let – Kvízy a úkoly pro malé i velké děti. Zábavné 
odpoledne v rámci projektu Noc s Andersenem.


