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

IN-CENTRUM (NEJEN) PRO SENIORY
Náměstí Svobody 15 / Kleinův palác, 2. patro, 
tel. 773 745 626, incentrum@kjm.cz 

20. 3. a 22. 3. / 13.00–15.00 Digitální odysea 
– Naučte se aktivně používat chytré telefony 
a tablety. Bezplatný kurz pro seniory 65+. 
Přihlašujte se přes výše uvedený telefon nebo 
e-mail. Koná se v rámci projektu Nadace Vodafo-
ne, SDRUK – Digitální odysea.

30. 3. / 10.00–12.00 Mediální vzdělávání: Jak nenaletět na falešnou 
zprávu – Ve světě informační války a zvlášť v prostoru internetu je stále těž-
ší rozeznat seriózní informaci od polopravdy či naprosté lži. Ukážeme si, jak 
vyhodnotit důvěryhodnost zprávy a jak ji spolehlivě ověřit z více různých 
zdrojů. Zaměříme se na pojmy dezinformace, hoax a fake news. Přednáška 
pro veřejnost zdarma. Není nutná předchozí registrace. Finančně podpořila 
Nadace OSF v rámci projektu Mediální vzdělávání v KJM v Brně. 

PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ
Tel. 542 532 175, nevidomi@kjm.cz

1. 3. / 14.00 Čtenářský klub Knihovny pro nevidomé a slabozraké – Opět 
na vás čeká dávka nových zvukových knih. Potěšte se poslechem ukázek  
z nejzajímavějších březnových novinek a podělte se o své dojmy z četby. (HK) 

FAMILY POINT
8. 3. / 10.00 Víte, co je služba Family Point? – To vám přesně vysvětlí jeho 
pracovníci. Každé dítě dostane malý dáreček.

KNIŽNÍ STŘEDY
1. 3. a 29. 3. / 16.00–18.00 , 15. 3. / 10.00–12.00 Knižní novinky i starší 
tituly, které stojí za to číst – Přijďte načerpat inspiraci. Objevte pro sebe 
nového autora či nezvyklý žánr. (Atrium)

DIVADLO HUDBY A POEZIE
9. 3. / 18.30 Agadir – Na strunách nadě-
je: Julia Kručak – Pohled do života rodiny, 
kterou spojuje vzájemné pouto, úcta k tra-
dicím i živelná radost ze všeho krásného. 
To vše v konfrontaci s bolestnou zkuše-
ností ohrožení národa. Koná se za osobní 
účasti autorky. (MS)

KREATIVNÍ WORKSHOP
17. 3. / 14.00–19.00 Batikované kraslice  
s Marií Vlčkovou – Velikonoce se blíží. Na-
hlédněte do tajů starého řemesla zdobení 
kraslic unikátní technikou kvítkové batiky 
s oceňovanou tvůrkyní kraslic z Ostrožské 
Nové Vsi na Slovácku. Pyšní se mj. titulem 
Nositel tradic udělovaným Ministerstvem kul-
tury ČR. Dílna je vhodná pro děti a mládež 
ve věku 12–18 let. Účastnit se však může  
i jejich dospělý doprovod. Počet míst omezen. 
Přihlašujte se přes e-mail marketing@kjm.cz. 
(VS). Financováno z prostředků Národního plá-
nu obnovy, Výzva č. 3/2022 – Podpora projektů 
kreativního učení MK ČR.

 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
15. 3. – 17. 3. Národní týden trénování paměti v KJM – Přednášky u příleži-
tosti celosvětové akce Brain Awareness Week: 15. 3. / 10. 15 v Ústřední knihov-
ně na Kobližné (HK), 16. 3. / 10.00 v Mahenově památníku (Mahenova 8)  
a v Bystrci na pobočce KJM (Vondrákova 15), 17. 3. / 10.00 na pobočce KJM 
v Tuřanech (Tuřanské nám. 1). Přednášky jsou zdarma a není nutná registrace.

22. 3. / 10.15 Březnové trénování paměti – Rádi se učíte něco nového?  
Potřebujete si něco zapamatovat, ale nevíte jak? Právě pro vás je určený 
kurz trénování paměti pod vedením Mgr. Zuzany Hanzalové. V průběhu  
4 březnových a dubnových setkání (22. 3., 29. 3., 5. 4. a 12. 4.) se zaměříme 
hlavně na jednotlivé státy USA, ale nejen na ně. Cena 200 Kč za celý kurz. 
Registrujte se prostřednictvím e-mailu: hanzalova@kjm.cz. (HK)

www.kjm.cz

BŘEZEN 2023

Vážení návštěvníci a milí čtenáři,  

březen je měsíc čtenářů – váš měsíc  – a Literární salón MA21 přináší hned 
několik intenzívních setkání s pestrými autorskými světy: Štěpán Javůrek, 
autor úspěšných knih ze Sudet a Krušnohoří, představí nejnovější román 
Sudetský dům. Kořeny literárního světa, zrozeného z tradice chasidského 
vypravěčství, přiblíží religionista a autor výjimečných knih Pavel Hošek. 
Život v Pákistánu zprostředkuje v knize, ale i během komponované-
ho večera Marcela Müllerová a svůj nečekaný, mimořádně silný debut  
Násilí představí Alexander Staffa v našem „salónu No. 7“.

A protože je březen měsíc čtenářů, těšíme se na vás 23. 3. v 17.00 v atriu, 
kde spolu s Moravskou zemskou knihovnou a SKIP slavnostně vyhlásíme 
Čtenáře roku 2023 za Jihomoravský kraj.

Zajímá vás spíš aktuální dění? Přijďte 
na debatu s reportérem Danielem 
Forró, který přinese žhavé očité svě-
dectví o dění na bojištích východ-
ní Ukrajiny. Tím zároveň otevře náš 
poslední cyklus MA21 ve spolupráci  
s Europe Direct: Novinář v informač-
ním věku.

Raději se chcete těšit, až přivítáte jaro, 
a máte kolem sebe šikovné děti či mlá-
dež? Tak to si nenechte ujít březnové 
zdobení kraslic unikátní technikou 
kvítkové batiky s Nositelkou tradic 
Marií Vlčkovou.

To a mnohem, mnohem víc pro vás 
připravujeme v KJM na Kobližné, v Ma-
henově památníku i v Kleinově paláci.

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

NOVINÁŘ V INFORMAČNÍM VĚKU MA21
Setkání s předními žurnalisty ve spolupráci s Europe Direct.

7. 3. / 17.00 Tomáš Forró: O vojácích a novi-
nářích. Rok od ruské invaze očima reportéra 
Tomáše Forróa – Beseda s patrně největším 
znalcem místních poměrů v oblasti konfliktu na 
Ukrajině z řad slovenských a českých odborníků. 
Jeho dnes již legendární kniha Donbas: Repor-
táž z ukrajinského konfliktu (Paseka, 2020) je 
mrazivou diagnózou příčin současné ruské agre-
se na Ukrajině a byla přeložena do několika jazy-
ků. Očitý svědek a zároveň přemýšlivý, poutavý 
vypravěč Tomáš Forró podá aktuální svědectví 
o dění na bojištích nevyhlášené, o to však kru-
tější, války na Ukrajině. Přijďte debatovat a klást 
otázky mezinárodně proslulému novináři! (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



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

1. 3. / 17.00 Doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. 
– Jsou optické vláknové sítě bezpečné? 
– „Optické vlákno nelze odposlouchávat  
a optický přenos je vůči elektromagne-
tickému rušení imunní.“ Platí tyto obec-
ně známé informace? Abychom to zjistili, 
vysvětlíme si současné datové i nedatové 
přenosy, které využívají optickou vláknovou 
infrastrukturu. Pak si představíme základní 
možnosti útoků z pohledu fyzické vrstvy. 
Přednáška experta v oblasti optických vlák-
nových sítí a přenosů, člena Bezpečnostní 
platformy NÚKIB, který na VUT v Brně vede 
výzkumnou skupinu Optolab.

29. 3. / 17.30 PhDr. Roman Hytych, Ph.D.: Jak se starat o své duševní 
zdraví – Druhá přednáška psychologa a psychoterapeuta Romana Hyty-
cha na téma duševního zdraví. Z péče o hygienu těla sice profitujeme víc 
jak století, ale mentální hygiena se v životě moderního člověka pořád často 
zanedbává. Když v životě nastane období změn a změní se i fungování naší 
mysli, může nás to nemile zaskočit. Vyzkoušejte si konkrétní postupy, jak 
se starat o vlastní pocit spokojenosti a jak zvládat nepříjemné prožívá-
ní, které život přináší. R. Hytych přednáší na katedře psychologie FSS MU  
a pracuje jako psycholog a psychoterapeut v Centru všímavosti. (VS)

ZELENÝ KABINET  
Ekologie, udržitelnost a sociální témata.

22. 3. / 17.00 Mgr. Pavel Klvač: Bažiny 
vnitřní a vnější. O bludičkách, žábách 
a vlhkých mýtech v suchých časech – 
Mokřady a bažiny jsou nejohroženější  
a zároveň biologicky velmi cenné biotopy. 
V minulosti byly cíleně a systematicky likvi-
dovány. Zamyšlení nad symbolikou mo-
čálů a bažin v české kultuře a nad postoji 
člověka k těmto typům biotopů. Obecné 
teze bude ilustrovat antropologická studie 
vztahu obyvatel jedné jihomoravské vsi  
k místnímu mokřadu. Přijďte se ponořit do 
tématu všemi smysly. Koná se při příleži-
tosti Světového dne vody. (VS)
 

MALÉ DIVADLO HUDBY MA21
Podvečery s hudbou a osobnostmi hudebního světa.

20. 3. / 17.00 Marlene a Heinz: 
Zpívající hvězdy filmového plát-
na 30. let – Marlene Dietrichová 
a Heinz Rühmann patřili k nej-
známějším a nejobdivovanějším 
hereckým osobnostem Němec-
ka a svoji popularitu si uchovali 
i v poválečných letech. Zatímco 
Rühmanna obdivovali návštěvníci divadel a kin i nejvyšší představitelé na-
cistického režimu, měla Dietrichová k nacismu naprosto odmítavý postoj. 
Dva kontrastní umělecké osudy v pořadu dramaturga a publicisty Vojena 
Drlíka. Nejpopulárnější melodie obou umělců doplní řada fotografií. (VS)

BŘEZNOVÉ VÝSTAVY
1. 3. – 31. 3. Jan Blahoslav – Výstava připomene výročí 500 let od narození 
moravského učence, kněze a biskupa Jednoty bratrské, autora překladu 
Nového zákona, který byl později přejat do Bible kralické.

1. 3. – 31. 3. Brněnské pověsti – Brno se může 
pyšnit množstvím pověstí a legend, jejichž pů-
vod sahá až do středověku a raného novověku. 
Výstava vtipných, strašidelných i provokativ-
ních ilustrací současných brněnských uměl-
ců (mj. DNT2, Adam Klouda, Dalibor Max Krch, 
Šárka Motyčková nebo Michaela Roudnická 
ad.), které inspirovaly ke vzniku a vydání vý-
tvarné knihy Jana Krajčiroviče a Tomáše Pavčíka  
BrrrNo! Staré a nejnovější pověsti brněnské 
(kávéeska a MČ Brno-střed, 2022). 

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

28. 3. / 17.30 Literární salón No. 7: Alexander Staffa 
– Násilí – Literární debut v 75 letech? To není zrovna 
běžné! Alexander Staffa v knize Násilí (Host, 2022) navíc 
přichází se „strhujícím příběhem šílenství, síly krevních 
pout a lásky v kulisách rozpadající se Evropy“. Podle 
redaktora knihy Ondřeje Nezbedy osobitým expresiv-
ním výrazem a stylem nahlíží téma 2. světové války 
z nečekané perspektivy, když o válečných zvěrstvech 
vypráví skrze příběh lásky etnického Němce z Bukovi-
ny a člena SS k židovské dívce. (VS)

3. 3. / 16.30 Štěpán Javůrek – Sudetský dům – Bese-
da s talentovaným spisovatelem Štěpánem Javůrkem 
zpod Krušnohoří, v jejichž prostředí se odehrávají i pří-
běhy z jeho úspěšných románů (Chaloupky, Nebe nad 
Perninkem). Nejnovější román Sudetský dům (MOBA, 
2022) obsadil záhy po vydání žebříčky nejprodáva-
nějších knih. Štěpán Javůrek publikuje také populární 
sérii článků o regionální historii – Krušnohorský rok. Těšit 
se můžete na autorovo poutavé vyprávění o knihách  
i o historii a současnosti Krušných hor. (VS)

 6. 3. / 17.00 Pavel Hošek – Chasidské příběhy – 
Uhrančivý řečník prof. Pavel Hošek ve své přednášce 
představí svět zázračných rabínů, jejichž vyprávění 
a podivuhodné skutky stály u zrodu přebohatého 
světa krásné literatury: světa chasidských příběhů. 
Autor Chasidských příběhů (CDK, 2022) svým neo-
pakovatelným stylem se smyslem pro dramatično 
ukáže, jak tradice chasidského vypravěčství dala 
vzniknout dílu takových mistrů psaného slova, jako 
jsou Nachman z Braclavi, Jiří Langer, Martin Bu-
ber, Abraham Joshua Heschel, Elie Wiesel, Chaim 
Potok a Isaac Bashevis Singer. (VS)

21. 3. / 17.00 Marcela Müllerová – Ve stínu 
duhy: Příběh o životě v Pákistánu – Bese-
da s autorkou, která v porodnici při očekává-
ní narození potomka obdržela od manžela 
vskutku nevšední dárek: letenku do Pákis-
tánu, sdělení, že on tam po nadcházející dva 
roky bude pracovat v projektu prevence pří-
rodních katastrof a rodina stráví celou dobu 
s ním v daleké Asii. Jak se čerstvá matka 
začlenila do neznámého prostředí, jazy-
ka a kultury? Jak se vyrovnávala s omeze-
ním osobní svobody? Jak v žité realitě čelila 
dosud neznámému strachu z bombových 

útoků a hrozících únosů? To zjistíte na komponovaném večeru uvedeném 
pákistánskou hudbou, povídáním s autorkou, poslechem úryvků z kni-
hy Ve stínu duhy: Příběh o životě v Pákistánu (Host 2022) a „výukou“  
urdštiny! (VS)

HISTORICKÝ KLUB MA21
Kulturně-historické pořady.

8. 3. / 17.00 prof. PhDr. Mgr. Tomáš 
Knoz, Ph.D.: Renesanční šlechtic  
a jeho sídlo – Přednáška předního 
znalce raného novověku a rene-
sanční kultury. Struktura a podoba 
moravských renesančních zámků bývá 
často spojována s povahou příslušníků 
moravské šlechtické obce. Historikové 
někdy hovoří o renesanční Moravě 
jako o svého druhu šlechtické repub-
lice nebo dokonce o šlechtické de-
mokracii. Šlechta měla na Moravě roli 
právní, společenskou i kulturní. Jestliže 
renesanční šlechta vytvářela politický 
národ, její zámecká architektura byla 
formou dobové politické kultury  
a životního stylu.

POŘADY PRO DĚTI  
Tel.: 542 532 146, detske@kjm.cz (není-li uvedeno jinak)

20. 3. / 16.30 a 21. 3. / 9.30 a 10.30 Bookstart: Aport, Fousku! – Páníček 
Láďa věří, že svého pejska naučí aportovat hozený klacík. Ale Fousek místo 
toho nosí jiné poklady. Jaké? Inspirováno knihou Ester Staré pro rodiče  
s dětmi 3–6 let. V případě zájmu se, prosím, přihlaste přes e-mail:  
bookstart@kjm.cz (MS) 

23. 3. / 16.00–17.30 Robotíme! – Zajímají vás roboti a technologie? Láká vás 
nějakého ovládat nebo si s ním jen tak hrát? Přijďte do našeho robotického 
kroužku, kde na vás čekají Ozoboti a Botley! Pro děti 8–13 let včetně úpl-
ných začátečníků. Nemusíte se přihlašovat ani nic platit, přidat se k nám můžete 
i v průběhu roku. (DK) 

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

2. 3. / 15.30 Literární dílny s Terezou Matouškovou – Spisovatelku a blo-
ggerku Terezu Matouškovou už určitě znáte. Zvlášť jestli vás zajímá dark 
fantasy či arcane-punk. Tereza navíc není žádný zelenáč. V nakladatelství 
Epika publikovala i své volné verše! A přesně tahle Tereza Matoušková po-
máhá s psaním i dalším literárním nadšencům. Přidáte se? Mládež 13+ (VS)

6. 3. a 20. 3. / 16.00 Manga anime klub – 
Čteš mangu a nemáš si o ní s kým povídat? 
Chceš doporučit anime, nebo s někým nos-
talgicky zavzpomínat na některou z úvodních 
epizod? Zajímá tě japonská kultura, chtěl by 
sis vyzkoušet kaligrafii, naučit se správně vá-
zat kimono a dozvědět něco o historii mangy? 
Tak to jsi náš člověk! Mládež 13+ (HK, DK)

15. 3. 2023 / 15.00 Swap knih a květin – Máš doma knížku, kterou chceš 
poslat dál? Chceš rozšířit svoji poličku květin? Nebo chceš přidat další knížku 
do knihovny a zároveň odejít i s květinou? Co z toho přineseš, je na tobě, 
odejít můžeš s obojím! Maximální počet knih přinesených v dobré kvalitě  
je 10. Mládež 13+. (HK)

AKCE ONLINE
31. 3. / 17.00–18.30 Příběhy do postýlky / Bedtime Stories / казки для 
дитячого ліжечка – Čtení pohádek u příležitosti největší pohádkové noci – 
Noci s Andersenem. (Koná se online)

31. 3. / 19.30–21.00 Velký vypravěč / The Great Storyteller / Чудовий 
оповідач – Souboj ve vyprávění příběhů na vybrané téma. Zadání příběhu 
určí kostky Story Cube. Pro všechny, kteří chtějí vyprávět a utvoří dvoučlenné 
týmy. (Koná se online) 

Na obě akce se, prosím, registrujte přes e-mail: hubatkova@kjm.cz. Program 
podpořila Nadace OSF.

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

5. 3. / 13.00 Klub deskových her – Tradiční setkání nad deskovými hrami 
pro malé i velké, pro zaryté deskovkáře i pro ty, co mají prostě chuť si něco 
zahrát. 

21. 3. / 17.00 Magie ve starověku – Víte, že tradice 
hledání velikonočních vajíček vznikla z rituálního 
oživování mrtvých? Že vúdú panenka nemá nic spo-
lečného s vúdú, ale že si lidé v antickém Římě touto ces-
tou standardně zajišťovali lásku a vyřizovali mezi sebou 
účty? A proč dodnes populární přívěsek „Horovo oko“ 
odkazuje na bisexualitu? O tom a o mnoha dalších ma-
gických souvislostech se dozvíte v přednášce historika 
Jana Ševčíka. 

23. 3. / 14.00 a 16.00 Tvůrčí psaní pro děti a mládež – Pojď se bavit, hrát si 
s jazykem a se slovy, rozvíjej své nápady a fantazii v kruhu spřízněných duší. 
Dílny tvůrčího psaní s autorkou, scenáristkou a pedagožkou Irenou Kocí 
ti pomůžou prozkoumat vnitřní i vnější světy, kultivovat projev i poznávat 
sama sebe. Konají se 1x za měsíc pro 2 skupinky psavců. Vhodné pro děti  
a mládež 12–18 let. 

ZDARMA, počet účastníků je však omezen. Prosím, PŘIHLASTE SE přes e-mail  
public@kjm.cz. Financováno z prostředků v rámci Národního plánu obnovy,  
Výzva č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení MK ČR.


