
JSME TU PRO VÁS PO CELÉM BRNĚ
https://www.kjm.cz/knihovna-provozy

MÍSTNOSTI – 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.

EVROPSKÉ PŘESAHY S EUROPE DIRECT 
Tel. 542 532 166, brno@europe-direct.cz

5. 4. / 17.30 Budoucnost Evropy očima Andrey Čepové – Zajímá vás 
profesní život v institucích EU, budoucnost Evropy nebo změny, které se 
dotknou nadcházejících voleb do Evropského parlamentu? Přijďte na před-
nášku Andrey Čepové, vedoucí odboru pro mezinárodní obchod, rozvojovou 
spolupráci a meziparlamentní delegace a shromáždění ve skupině Evrop-
ských konzervativců a reformistů.  V Evropském parlamentu pracuje od roku 
2004. Je nutná registrace na brno@europe-direct.cz. 
(Koná se na PEF MENDELU, Zemědělská 1665, Brno)

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

2. 4. / 13.00 Klub deskových her – Tradiční nedělní setkání pro zaryté  
i sváteční deskovkáře. 

20. 4. / 14.00 a 16.00 Tvůrčí psaní pro 
děti a mládež – Pojď si hrát s jazykem  
a se slovy; rozvíjej nápady a fantazii v kru-
hu spřízněných duší s autorkou, scenáris-
tkou a pedagožkou Irenou Kocí. Vhodné 
pro děti a mládež okolo 12–18 let věku. 
Počet účastníků je omezen. Přihlaste se na 
public@kjm.cz. Koná se s podporou MK ČR.

4. 4. / 17.00 Pod hladinou slov – Křest knihy a čtení brněnského spisova-
tele, novináře a básníka Michala Žáka. Nebudou chybět čtené ukázky. Akci 
podbarví známá (nejen) jazzová skupina JuKi band.  

18. 4. / 17.00 Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně – Montáž 
textů z Hrabalovy Příliš hlučné samoty a tří arménských pohádek. Netradiční 
představení recitačního sdružení Čech a Lech.

27. 4. / 17.00 Małgorzata Lebda / Bogdan 
Trojak – Večer polské kultury – Přijďte po-
slechnout mimořádný básnický talent v pro-
storách magické jarní zahrady. Małgorzata 
Lebda poprvé v Brně! (viz Literární salón MA21  
a Dny polské kultury)   

KNIŽNÍ STŘEDY
12. 4. / 10.00–12.00 a 24. 4. / 16.00–18.00  

Knižní novinky i starší tituly, které stojí 
za to číst – Načerpejte inspiraci; objevte no-
vého autora či nezvyklý žánr. (Atrium)

Srdečně vás zveme na 
zahajování 77. lodní sezóny 
na Brněnské přehradě. 

Těšíme se na vás ve čtvrtek  
6. dubna v 15 hodin  
v přístavišti lodní dopravy. 

Dopravní podnik města 
Brna, a.s.

www.kjm.cz

DUBEN 2023

Vážení návštěvníci a milí čtenáři,  

duben v Brně i v KJM už tradičně patří festivalu Dny polské kultury, plnému 
debat, představení a vzájemné kulturně-společenské inspirace. Navíc letos 
vůbec poprvé (!) navštíví Brno mimořádně talentovaná žena, éterická básníř-
ka a houževnatá běžkyně Małgorzata Lebda. 

Na vlnách současné poezie se ponese i Literární salón No. 8. ve spolupráci 
s Větrnými mlýny věnovaný mladým básníkům vydávaným v Edici Mlat. 

  

                                                                                                                                                        

Věříme, že dubnový program potěší i milovníky historie – ať už starší nebo 
té, která se nám doslova rodí před očima. Mají totiž jedinečnou možnost 
setkání s ruským opozičním historikem a politologem prof. Andrejem 
Zubovem na půdě knihovny.

Milovníci dějin umění a hudby si přijdou na své během společné přednášky 
historika umění Jiřího Kroupy a muzikologa Miloše Štědroně. Sledujte His-
torický klub MA21.

Hudebně-literární performance, akvarelové koláže a výtvarné intervence 
do výloh v Ústřední knihovně i na pobočkách pak přinesou akce festivalu 
vizuálního umění Brno Art Week 2023. 

To a mnohem, mnohem víc pro vás připravuje KJM na Kobližné, v Mahenově 
památníku i v Kleinově paláci.

DNY POLSKÉ KULTURY V KJM
17. 4. / 18.00 Slavnostní setkání partnerů festivalu (atrium)

17. 4. / 19.00 Bacewicz String Quartet – Koncert smyčcového kvarteta  
z Lodži (VS)

18. 4. / 14.00 a 19. 4. / 10.00 Knihovna jako pevný bod v bouřlivých ča-
sech – Česko-polská konference za účasti zástupců městských knihoven  
z Brna, Poznaně, Lublinu, Olštýna a Lodže. (VS)

20. 4. / 10.00 Objevte Lodž! Co nesmíte při návštěvě minout? – Turistická 
prezentace města, které letos slaví 600 let od svého založení. (VS)

25. 4. / 17.00 a 26. 4. / 10.00*) Nejnovější architektonická řešení kultur-
ních institucí v Polsku – Přednáška Tomasze Kruszewského. (VS)

26. 4. / 10.00 Jak chutná Polsko – Tomasz Kruszewski *) a Małgorzata 
Fedorowicz-Kruszewska: výsledky výzkumu o činnosti polských knihoven 
pro ukrajinské uprchlíky a o boji proti falešným zprávám o válce na Ukra-
jině. (VS)

26. 4. / 14.00 Wisława Szymborská – Komponovaný program k 100. vý-
ročí narození básnířky a nositelky Nobelovy ceny za literaturu. Připravili 
studenti Polských studií z Ústavu slavistiky FF MU pod vedením Katarzyny 
Barna Krawczyk.

27. 4. / 17.00 Básnířka Małgorzata Lebda a překladatel Bogdan Trojak – 
Autorské čtení.  Literární salón MA21. (Mahenův památník)

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

© David Konečný



MAHENOVA AKADEMIE PRO 21. STOLETÍ – MA21
Pro ty, kdo se chtějí ptát, vědět a přemýšlet v souvislostech.

Šest tematických cyklů. https://www.kjm.cz/ma21

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

25. 4. / 17.30 Literární salón No. 8 – Edice Mlat 

Mlat je edice zaměřená na mla-
dé autory, zavedené i nezave-
dené. Výmlat a zpracování hru-
bého obilí cepy před odesláním 
do Větrných mlýnů provádí 
Dominik Bárt. V pořadu se před-
staví: Kateřina Koutníková, 
která leccos ví o undergroundu 
i Bondym a její poezie je férová 
a citlivá. Anna Sedlmajero-
vá, která vychází z češtiny k ji-
ným jazykům a píše básně, co na nás něco vědí. Filip Klega, jehož poezie 
stojí na obou stranách zdi – pomyslné i té berlínské. Tomáš Štiler, jehož  
lyrický hlas se motá na pomezí dobra a zla, vysokého a nízkého, pekla i ráje. 
Moderuje Dominik Bárt. (MS)  

27. 4. / 17.00 Małgorzata Lebda / Bogdan Trojak

Oceňovaná polská básnířka představí 
své dvě sbírky Matečník a Sny ucker-
märkerů. Autorka bude číst polsky, 
překladatel sbírek a básník Bogdan 
Trojak česky. Małgorzata Lebda je ul-
tramaratonka, lezkyně i lyrická, éterická 
básnířka s hlubokým citem pro vnímá-
ní signálů vysílaných přírodou, zvířa-
ty, lidskými dušemi. V básnické „bes-
kydské trilogii“ Hranice lesa, Matečník  
a Sny uckermärkerů ohledává sepjetí 
rodinných vztahů na hranici lidského  
a přírodního světa. Žije na větrném hře-
benu Sądeckých Beskyd a příležitostně 
v Krakově. Akce v rámci Dnů polské 
kultury. (Mahenův památník)

HISTORICKÝ KLUB MA21
Kulturně-historické pořady.

5. 4. / 17.00 Jiří Kroupa a Miloš Štědroň: Manýrismus v hudbě a v umění 
– epocha nebo umělecké styly?  
Manýrismus byl „objeven“ a chápán ve 20. století jako svébytná a podivu-
hodná epocha hledání počátků našeho dnešního světa. Po tomto kulturně-
-historickém rozmachu, spjatém s velkými publikacemi a výstavami, se však 
na začátku 21. století objevily pochybnosti. Je adekvátní považovat období 
mezi renesancí a barokem za jednotnou, homogenní kulturní epochu? 
Tvorba pozoruhodných a originálních individualit v malbě (El Greco) 
a hudbě (Carlo Gesualdo) v přednášce skladatele a muzikologa Miloše 
Štědroně a historika Jiřího Kroupy. (VS)

11. 4. / 17.00 Andrej Zubov: Stav dnešního Ruska 

Přednáška mezinárodně uznáva-
ného historika a politologa, který  
v současné době působí jako hostující 
profesor v Historickém ústavu FF MUNI 
v Brně. Profesor Andrej Borisovič  
Zubov musel jako tzv. zahraniční agent 
opustit univerzitu v Moskvě pro veřej-
ný nesouhlas se současným režimem 
a s válkou na Ukrajině. Hrozil mu soud 
a dlouholeté  vězení. Nakonec byl nu-
cen s rodinou opustit vlast. Proč došlo 
v Rusku tak rychle ke ztrátě znovunaby-
té svobody? A mají o ni Rusové vůbec 
zájem? V čem se liší ruské vidění svě-
ta od toho západního? A proč muselo 
dospět až k válečnému konfliktu?  
Moderuje Jiří Hanuš. Z ruštiny tlumo-
čí Marie Strnadová. (VS)

ZELENÝ KABINET MA21  
Ekologie, udržitelnost a sociální témata.

12. 4. / 17.00 Lukáš Grůza – Chytrá čtvrť Špitálka 

V čem mohou a nemusí spočívat ino-
vace ve výstavbě a rozvoji města? 
Město Brno plánuje výstavbu chytré 
čtvrti Špitálka za pomoci moderních 
technologií a inovativních přístupů. 
Architektonické studio A8000 spolu 
s městem vytvořilo koncept rozvoje, 
jehož cílem je proměnit západní část 
2,5hektarového území brněnské tep-
lárny v moderní, živou a chytrou měst-
skou čtvrť. V čem se liší od „obyčej-

né“ současné výstavby? A jaká jsou omezení a rizika při zavádění inovací  
v městském prostoru? Více zjistíte na přednášce a během debaty s manaže-
rem projektu. K vidění bude i urbanisticko-architektonický návrh území  
v podobě tzv. Master plánu a fyzický model. (VS)

VÝSTAVY A PERFORMANCE
BRNO ART WEEK 

18. 4. / 17.00 Mae Sara a Josef  
Zajíček: Samotka – Hudebně-lite-
rární performance; scénické čtení  
z netradiční jógové příručky dra-
materapeuta a jógina Josefa Zajíčka  
Samotka (Magda, 2022). Kniha je po-
etickou, niternou výpovědí o duchov-
ních a tělesných procesech člověka, 
který nastoupil cestu soustředění. 
Významnou složku tvoří ilustrace 
výtvarníka Mae Sary. Ten se zhos-
tí i hudebního doprovodu. (atrium, 
ochoz 3. NP)

Mae Sara: Samotka – Výstava akvarelových koláží jógových ásan z kni-
hy Josefa Zajíčka Samotka a další ilustrace k publikacím z nakladatelství  
Magda. (atrium, ochoz 3. NP)

17. 4 – 23. 4. Galerie za oknem – Výlohy Ústřední knihovny a vybraných 
poboček rozvibrují barvy výtvarných děl umělců známých i začínajících.  
Benenefiční akce ve spolupráci s Galerií Ratolest. 

DNY POLSKÉ KULTURY

Objevte Lodž! – Výstava Lodžské turistické organizace a Polského institutu  
v Praze. Potrvá od 12. 4. do 4. 5. (vstup do knihovny)

Bieszczady – Beskydy očima Polonusu – Fotografie Polského klubu  
POLONUS v Brně (atrium)

Poklady městské knihovny v polském Kórniku (ochoz v 2. NP)

Jan Blahoslav (chodba v 5. NP)

PROŽITKOVÉ AKCE
Tel.: 542 532 170, hudebni@kjm.cz

24. 4. / 16.30 Muzikoterapeutická relaxa-
ce se Soňou – Pasivní prožitková relaxace se 
Soňou Markovou. Za zvuků nástrojů s přiroze-
ným laděním dochází ke zklidnění, emočnímu, 
fyzickému i duševnímu uvolnění, energizaci  
a harmonizaci celého organismu. Cena 100 Kč. 
Vstupenku lze zakoupit v Hudební knihov-
ně, 3. NP. Počet účastníků omezen! (MS).  
V rámci projektu Uměním k sobě s finanč-
ní podporou MK ČR z programu „Knihovna  
21. století.“

DIVADLO HUDBY A POEZIE
27. 4. / 18.30 Na strunách naděje: Bruno Mon-
tané Krebs – Hudebně poetické pásmo souboru 
Agadir vychází z díla současného jihoamerického 
básníka. Ve své poezii vnímá doteky světla a tmy, 
zakouší pocit mimořádnosti i nicoty. Lyrický subjekt 
je jedinečný a zároveň čtenáři blízký, protože píše  
o odvěkých lidských pocitech úzkosti i naděje.

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

18. 4. / 10.00 a 16.00 Bookstart: O Kátě, kte-
rá chtěla být dědečkem – Kdyby byla malá 
Káťa dědečkem, mohla by se kamarádit se 
svým dědou a podnikat tolik zajímavých věcí. 
Přidáte se? Program inspirovaný knihou  

Signe Viškové. Dopoledne pro rodiče s dětmi 0–3 roky, odpoledne pro děti 
3–6 let. Přihlaste se na bookstart@kjm.cz. (MS)

20. 4. / 10.00 a 16.30 Bookstart: O Kátě, která chtěla být dědečkem –  
Dopoledne pro rodiče s dětmi 0–3 roky, odpoledne pro děti 3–6 let. Přihlaste 
se na bookstart@kjm.cz. (MS)

20. 4. / 16.00–17.30 Robotíme! - Zajímají vás roboti a technologie? Láká vás 
nějakého ovládat nebo si s ním jen tak hrát? Přijďte do robotického krouž-
ku, kde na vás čekají Ozoboti a Botley! Pro děti ve věku 8–13 let i pro úplné 
začátečníky. Není nutné 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)

3. 4. a 17. 4. / 16.00 Manga anime klub – Čteš mangu? Chceš doporučit 
nové anime nebo s někým zavzpomínat na některou z úvodních epizod? Za-
jímá tě japonská kultura a 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)

6. 4., 13. 4., 20. 4., 27. 4. / 16.00 Learn (with)  
English – Máš problémy s časy nebo grama-
tikou v angličtině? Chceš se rozmluvit, po-
trénovat psaní a poslech? Rád by ses potkal  
s lidmi svého věku z jiných zemí? U nás tě čekají 
improvizační hry, zajímavé diskuze, tvůrčí 
psaní a hlavně pohodová atmosféra. Kurz je 
vhodný i pro začátečníky, je zdarma, ale s ome-

zeným počtem míst. Je nutné se dopředu přihlásit na mladez@kjm.cz a uvést 
celé jméno, věk, rodný jazyk a úroveň angličtiny. Mládež 13+ (DK)

6. 4. / 15.30 Literární dílny s Terezou Matouškovou – Spisovatelku a blog-
-gerku Terezu Matouškovou už určitě znáte – především pokud máte zájem  
o dark fantasy či arcane-punk. Tereza není žádný zelenáč a v nakladatelství 
Epika publikovala i své volné verše! A přesně tahle Tereza spolu s KJM pomá-
há i dalším literárním nadšencům. Přidáte se? Mládež 13+ (VS)

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

18. 4. a 20. 4. / 10.00–10.00 Digitální odysea – Naučte se aktivně použí-
vat chytré telefony a tablety. Bezplatný kurz pro seniory 65+. Přihlašujte 
se přes výše uvedený telefon nebo e-mail. Koná se v rámci projektu Nadace 
Vodafone, SDRUK – Digitální odysea.

27. 4. / 10.00–12.00 Mediální vzdělá-
vání: Jak nenaletět na falešnou zprá-
vu – Ve světě informační války a zvlášť 
v prostoru internetu je stále těžší roze-
znat 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 zdar-
ma. Podpořila Nadace OSF v rámci pro-
jektu Mediální vzdělávání v KJM v Brně.

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

12. 4. / 14.00 Čtenářský klub Knihovny 
pro nevidomé a slabozraké – 45 nových 
titulů včetně mnoha ukázek. Dorazila dal-
ší severská detektivka, zajímavá biogra-
fie, oblíbený cestopis a spousta kvalitní  
i oddechové literatury. (HK) Foto Tomáš Hájek

Foto Rafal Siderski

Foto David Konečný


