
11. 1. v 16.30 O Bertovi, Pištovi a Rozince – Tři kamarádi, medvěd 
Bert, zajíc Pišta a liška Rozinka, zažívají radosti i starosti. Není vždy 
lehké být nebojácným medvědem, když někdy máte trochu strach, 
nebo zajícem, když se vám nelíbí vaše dlouhé uši. A lišku zase někdy 
navštíví špatná nálada. Vzájem-
né přátelství však zvířátkům po-
máhá všechny strázně a smutky 
překonat… V rámci projektu 
Bookstart – S knížkou do života.

ŠTÝŘICE, VOJTOVA 7
Tel. 778 402 651, vojtova@kjm.cz
2. 1. – 31. 1. Dvanáct měsíčků – Pomůžete Marušce přivolat léto? 
Půjčte si knihu, která se odehrává v letních měsících, povykládejte 
nám o ní a odměna vás nemine. 

10. 1. v 16.00 Mrazivé dílničky – Tradiční dílničky pro děti, tento-
krát se zimním tematikou. Podaří se nám přičarovat sníh?

19. 1. v 16.00 Deskohraní – Na naší pobočce najdete velké množ-
ství deskových her. Přijďte si je vyzkoušet na tradiční Deskohraní. 

VINOHRADY, VELKOPAVLOVICKÁ 25
Tel. 544 217 645, velkopavlov@kjm.cz
1. 1. – 31. 1. Novoroční vzkazov-
ník – Abychom do nového roku vy-
kročili správnou nohou a s novými 
nápady, budeme rádi, když nám vy, 
jako naši čtenáři, zanecháte vzkaz, 
s čím jste na naší vinohradské 
pobočce spokojení a co bychom 
naopak mohli zlepšit. Díky vzka-
zovníku vše proběhne anonymně. Knihovnice i ostatní čtenáři si pak 
vzkazy budou moci přečíst na nástěnce před knihovnou. 

1. 1. – 31. 1. Zima jako v Grónsku – Není radno se ztratit v třeskuté 
zimě! Pomůžeš Eskymákovi najít cestu zpět do iglú? Měsíční soutěž 
pro děti o ceny. 

1. 1. – 31. 1. Tučňáci, kam se podíváš – Prvního dne roku zazvoní 
u dveří pošťák. V balíčku je tučňák a krátký vzkaz: Jsem č. 1, dejte mi 
najíst, až budu mít hlad. Každý den pak tučňáků přibývá – dokážeš je 
všechny spočítat? Měsíční soutěž pro děti o ceny. 

 

1. 1. – 31. 5. Šňůrka plná písmenek – Čtenářská soutěž pro prv-
ňáčky a druháčky. Jejím cílem je podpora zájmu o četbu a rozvoj 
čtenářských návyků během prvních let školní docházky. Více infor-
mací a přihlášení u knihovnic. 

ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
Tel. 545 240 403, osada@kjm.cz
1. 1. – 31. 1. Do nového roku s vtipem – Leden bývá dlouhý, 
chladný a pro někoho i smutný měsíc. Přijďte si zvednout náladu do 
knihovny na výstavu vtipů. Můžete si je vzít domů a rozveselit tak i 
zbytek rodiny.  

www.kjm.cz

Vážení návštěvníci a milí čtenáři, 
dali jsme si předsevzetí, že v tomto novém roce každý den při-
spějeme k atmosféře klidu, inspirace, poznávání a pospolitosti 
na pobočkách, v Ústřední knihovně na Kobližné, na kurzech 
IN-centra v Kleinově paláci i v útulném prostředí Mahenova 
památníku v Masarykově čtvrti. A opět pro vás máme pestrou 
paletu pořadů, soutěží, tvoření i výstav.

BOHUNICE, LÁNY 3
Tel. 547 211 746, lany@kjm.cz
3. 1. – 31. 1. Poznej autora aneb Koho navštívila liška Bystrouška 
– Soutěžní kvíz tentokrát prověří, jak dobře znáte dílo českého spi-
sovatele a autora pohádek Rudolfa Těsnohlídka. Soutěžit o dárky 
mohou všechny děti do 15 let. 

11. 1. v 16.30 Čtení pro nejmenší: Kouzelné pírko – Pravidelné 
čtení pro děti v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života. Tento-
krát si představíme oceňovanou novinku mladé britské spisovatelky 
a ilustrátorky Sandry Dieckmann. Kniha vypráví magický příběh  
o hledání vlastní jiskry malého medvídka Miška, kterému kouzelné 
pírko pomůže odhalit nečekané tajemství. 

12. 1. v 18.00 Treky v Nepálu – Jedny z nejkrásnějších treků v ne-
pálském Himálaji můžete poznat na besedě, kterou vás provede 
energická a zkušená horská průvodkyně Mgr. Marie Lollok Kle-
mentová alias Děvče z hor. Nadechněte se a pokochejte se krásami 
světa z vrcholků Annapurny, Manáslu, Mount Everestu nebo podhůří 
Himálaje.

 

19. 1. v 10.00 – 12.00 Knižní čtvrtek – Neorientujete se v nabíd-
ce knižní produkce, nebo jen hledáte tip na novou knížku? Tradiční 
čtvrteční seznámení s novinkami knižní produkce.

9. 1. – 28. 2. Výstava výtvarných děl žáků ZŠ Arménská – Prohléd-
něte si práce žáků z různých ročníků. Děti během roku pracovaly na 
celé řadě projektů, soutěží a úkolů. Podpořte je a přijďte se společně 
podívat na jejich práce.

ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33 
Tel. 548 525 615, snp@kjm.cz
2. 1. – 31. 1. Hrneček čaje – tvořivá dílnička – V lednu je nejlepším 
nápojem hrneček s teplým čajem. Přijďte si k nám jeden takový vy-
robit z papíru. Krásný 3D obrázek si pak můžete vylepit na parádu  
v pokojíčku. 

PROGRAM NA POBOČKÁCH

JSME TU PRO VÁS V KAŽDÉ ČTVRTI
https://www.kjm.cz/knihovna-provozy LEDEN 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
IN – CENTRUM Kleinův palác, 

náměstí Svobody 15, incentrum@kjm.cz
MAHENŮV PAMÁTNÍK

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

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



LESNÁ, HAŠKOVA 4
Tel. 548 526 935, haskova@kjm.cz
1. 1. – 31. 1. Prapodivní tvorové – Výstava prací dětí z Domu dětí  
a mládeže Helceletka inspirovaná knihou Záhádky Petra Nikla, šitý-
mi knihami Evy Volfové, Radky Ráčkové a umělcem Pavlem Pra-
žákem. Výstava, kterou odstartovala prosincová vernisáž, reaguje na 
současnou situaci ve světě, kde zuří válka, tají ledovce, hoří lesy  
a hrozí vyhynutí některým zvířatům. 

16. 1. – 20. 1. Časopisy – jak na to a co v knihovně najdu? – Půj-
čujete si časopisy? Naše výstavka vám napoví, jak se v nich oriento-
vat, jaké máme novinky a jak vyhledat v katalogu nabídku periodik 
jednotlivých provozů. Součástí výstavky bude možnost vytvořit si 
vlastní vision board – koláž přání pro rok 2023 z našich vyřazených 
časopisů.

26. 1. v 16.00 Čtení pro nejmenší: Z čeho se co skládá – Kočka Ada 
vám ukáže, z čeho se skládají všední i nevšední věci a místa. Prohlí-
žení knížky Z čeho se co skládá a výtvarná 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: kombinované 
techniky, kresba, malba, rytiny s tématem lesa.              

2. 1. – 31.1. Soutěže pro děti: 
Která je to pohádka? – Soutěž pro mladší děti. 

Zvířata v zimě – Soutěž pro starší děti. Víte, jak se vypořádávají 
zvířátka se zimou? Co dělají, aby neměla hlad, kde celou zimu spí  
a z čeho si dělají zásoby? 

MALOMĚŘICE, SELSKÁ 16
Tel. 545 230 056, malomerice@kjm.cz
2. 1. – 28. 2. Soutěž pro děti – Tentokrát na téma knihy od Pavla 
Čecha. 
4. 1. v 18.00 Hajaja: Rybí šupinka – Přijďte si poslechnout pohádku 
o Rusalce, která žila na řece Berounce. Pravidelné čtení pro děti na 
dobrou noc.  

11. 1. v 17.00 Čína – Synové nebes za dlouhou zdí – Povídání  
o Číně, její kultuře a zážitcích s cestovatelem z Maloměřic, který na-
psal již pátou knihu. 

 

11. 1. v 16.00–16.30 Bookstart: V knihovně je lev – V knihov-
ně paní Kábrtové je každý vítán. Pokud tedy neporušuje výpůjční 
řád, neběhá a nedělá rámus. Pojďte si poslechnout pohádku o lvu  
v knihovně, a jak to s ním vlastně dopadlo. Čtení pro nejmenší děti 
s doprovodem.

25. 1. 14.00–15.00 Jaroslav Hašek – život a dílo – Odpolední poví-
dání o Jaroslavu Haškovi a úryvky z jeho nestárnoucích knih. V lednu 
2023 uběhlo 100 let od úmrtí toho významného spisovatele. 

2. 1. – 31. 1. Jaroslav Hašek – 100 let od úmrtí významného čes-
kého spisovatele – Výstava o životě Jaroslava Haška.  

JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
Tel. 541 220 378, veslarska@kjm.cz
2. 1. – 30. 1. Vrabci ve světě – Výstava fotografií Milana Koželuha, 
který na svých cestách mapuje přítomnost vrabčáků.

2. 1. – 30. 1. Ptačí kvíz aneb Není pták jako pták – Vyznáte se  
v opeřencích? Soutěž pro dětské i dospělé čtenáře.

KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
Tel. 547 382 893, libus@kjm.cz
16. 1. – 26. 1. Blázniví havrani – Výtvar-
ná dílna, vyrábění z papíru.

17. 1. – 28. 2. Škola 40 let – Výstava vý-
tvarných prací a krátkých psaných úvah 
se školskou tematikou žáků ZŠ Pavlovská 
u příležitosti 40. výročí založení školy.

KOMÍN, VAVŘINECKÁ 13
Tel. 541 222 930, vavrinecka@kjm.cz
2. 1. – 31. 1. Co vypráví voda a jak to vidí děti – Výstava soutěžních 
literárních a výtvarných prací studentů víceletého Gymnázia P. Kříž-
kovského a žáků ZŠ Pastviny ze 7. ročníku projektu Jižní Morava čte.

20. 1. v 10.00 – 11.00 Čtení pro nejmenší: Obejmi mě, prosím 
– Příběhy medvědí rodinky a další medvědí vyprávění, básničky  
a tvoření pro nejmenší. Představení novinek ve fondu naší knihovny. 
Setkání v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života. Pro rodiče  
s dětmi 0–4 roky.

KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
Tel. 549 259 234, palackeho@kjm.cz
2. 1. – 31. 1. Barevný svět roskařů 2023 – Tradiční výstava výtvar-
ných prací, které dokumentují, že i lidé žijící s vážným onemoc-
něním mají radost ze života a umí ji projevit. Na fotografiích  
a rukodělných výrobcích můžete vidět, co je na životě baví a na co 
všechno mají odvahu. Vernisáž výstavy se koná 4. 1. v 10.00 hod.
2. 1. – 31. 1. Zima – Procvič si pozornost a najdi skrytá slova v osmi-
směrce. Soutěž pro starší děti. 

2. 1. – 31. 1. Kdo to ví, odpoví – Přiřaď správně, které zvířátko na-
jdeš v zimě u krmelce, či u krmítka.  Soutěž pro mladší děti.

18. 1. v 10.00 Zimní hrátky – Hravé dopoledne pro nejmenší děti 
v doprovodu rodičů v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života.

 

MEDLÁNKY, KYTNEROVA 1A
Tel.: 778  466 979, medlanky@kjm.cz
2. 1. – 30. 1. Jak vidím zimu – Výstava obrázků žáků ZŠ Hudcova. 

2. 1. – 30. 1. Kreativní dílnička: zimní tvoření – Jednoduché tvoře-
ní a kreslení pro šikovné děti.  

2. 1. – 30. 1. Zima je tu – Soutěžní kvíz ve dvou stupních náročnosti 
pro menší i větší děti s okamžitou drobnou odměnou za odevzdané 
správné odpovědi. 

NOVÝ LÍSKOVEC, OBLÁ 75
Tel. 778 428 657, obla@kjm.cz
1. 1. – 31. 1. Pranostiky na celý rok – Soutěž pro děti.

1. 1. – 28. 2. Malování na kamínky – Přijďte si prohlédnout výstavu 
krásně malovaných kamínků pro potěšení.

9. 1. – 12. 1. Hrníček s čajem – Z jakého hrníčku byste si rádi dali 
horký čaj? Výtvarná dílna pro děti i jejich rodiče.

10. 1. v 16.00 Nejkrásnější ostrov – Malý leguánek se rozhodl najít 
ten nejkrásnější ostrov na světě… A jestli se mu to podařilo? To se 
dozvíte v pravidelném čtení pro nejmenší. 

24. 1. v 18.00 Andalusie a Gibraltar – S cestovatelem Jaromí-
rem Novákem se podíváme do skalního města El Torcal, do his-
torických měst Sevilla a Cádiz a poznáme i další zajímavá místa. 
Třešničkou na dortu bude návštěva Gibraltaru s proslulou „skálou“ 
obývanou opicemi.

ŘEČKOVICE, KOLAŘÍKOVA 3
Tel. 549 271 413, kolarikova@kjm.cz
5. 1. – 31. 1. Zimní tvoření – Skládací sněhulák – Krásný sněhulá-
ček z papíru. Kreativní sety pro menší děti na domácí tvoření. 

5. 1. – 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. Součás-
tí výstavy jsou doplňovačky a kvízy s „dubánčí“ tematikou.

STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
Tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz
2. 1. – 31. 1. Gregor Johann Mendel – Komorní výstava věnovaná 
zakladateli moderní genetiky, která prostřednictvím informačních 
panelů provede návštěvníky poutavým životním příběhem příro-
dovědce, matematika, vášnivého včelaře i nadšeného meteorologa.

2. 1. – 31. 1. Psí soutěž – Říká se, že pes je nejlepším přítelem člo-
věka. Co víš o našem čtyřnohém společníkovi? Kvíz pro malé a větší 
děti.


