
KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ 
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA 
 

Kobližná 4, tel. 542 532 164, informace@kjm.cz 
 
Manga anime klub 
13. 7., 27.7., 10.8., 24.8. / 16.00 -18.00   
Není komiks jako komiks. Batman, Superman? Kámo, Midorija, Luffy a Kaneki!  
Chceš potkat další nadšence do mangy? Stav se k nám na manga anime klub. Neformálně, otaku pro 
otaku (i když se jím ještě necítíš). (Dětská klubovna, 3.NP) 
 
 
Čtení s tetou Bětou  
Každé prázdninové úterý  7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8.,11. 8., 18. 8., 25. 8.  / 10.00 
Naše teta Běta se o prázdninách nudí, proto si pro ty nejmenší děti připravila dopolední pohodové čtení. 
Každé úterý od 10 hodin budeme číst z oblíbených knih pro děti v prostorách Knihovny pro děti a mládež. 
(3. NP) 
 
 
Léto plné čar a kouzel v Mahence 
Každou prázdninovou středu  8.7., 15 .7., 22 .7., 29. 7., 5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8. / 10.00 - 15.00 
Každou středu bude pro odvážné čtenáře v Knihovně pro děti a mládež připraven magický den plný 
čarodějných knih a úkolů. Pro děti od 8 do 12 let. (Dětská klubovna, 3. NP) 
 
 

Let´s talk - anglicky s rodilým mluvčím 
Každý prázdninový čtvrtek  9. 7.,16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8. / 15.00  
Plaveš v angličtině? Už nemusíš! Potkej se s námi každý prázdninový čtvrtek od 15:00 v Teenu. Jedno 
téma, rodilí mluvčí, vy a my. Let´s talk! (Teen, 3.NP) 
 
Xbox & deskovky     
Každé prázdninové úterý  7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8.  / 12.00 -16.00 
Kdo si hraje, nezlobí. A my v Teenu si hrajeme moc rádi. Přijďte se za námi zabavit. čeká tě  x-box, 
nebo netradičně deskovka s tvým oblíbeným knihovníkem. Deskovek máme spoustu, stačí přijít. Nechť 
hry započnou... (Teen, 3.NP)  
 
 
20. 7., 10. 8 / 16.00 Terapie pohybem - využití autentického (spontánního a emotivního) pohybu v 
terapeutickém procesu hledání a nacházení způsobu, jak být v souladu sám se sebou i svým okolím. Lekce 
spontánního pohybu s Hanou Hledíkovou. Max. 15 osob. (Malý společenský sál, 5.NP) 

27. 7. / 16.00 Tanec barev – probuzení rytmu v nás skrze hru na rámové bubny a tvorba obrazů inspirovaná 
tepem této muzikoterapeutické hudby. Relaxační dílna pro širokou veřejnost, která propojuje prvky 
muzikoterapie a arteterapie v jeden celek. Max. 15 osob. Lektorky Hana Sakmarová, Soňa Štoudková. (Malý 
společenský sál, 5.NP) 

28. 7 / 10.00 Letní arteterapie – prázdninové setkání určené každému, kdo rád tvoří za účelem relaxace. Přijďte 
oslavit letní čas volnou tvorbou a dialogem v uvolněné a přátelské atmosféře. Max. 15 osob; Délka trvání: 120 
min.; Lektorka: Hana Sakmarová. (Malý společenský sál, 5.NP) 

Akce probíhají v rámci projektu Pohyb a klid v expresivních terapiích, který je finančně podpořen Ministerstvem 
kultury ČR z programu Knihovna 21. století. Vstup volný. Počet účastníků omezen. Na každou akci je nutné se 



přihlásit prostřednictvím emailu: hudebni@kjm.cz nebo tel.: 542 532 170. Kontaktní osoby: Jitka Málková, Jitka 
Rajmonová. 

24. 8. / 16.00 Muzicírování aneb fantazie v rytmech – společné hraní a zpívání. Pojďme se odreagovat, uvolnit a 
nabrat energii hrou na bubny a sebe sama. Ponoříme se do světa rytmů a necháme plynout naši fantazii nebo se 
necháme vést ostatními. Max. 12 osob. Délka trvání: 80 min.; Lektorka: Jitka Rajmonová (Malý společenský sál, 
5. NP) Vstup volný. Počet účastníků omezen. Na akci je nutné se přihlásit prostřednictvím emailu: 
hudebni@kjm.cz nebo tel.: 542 532 170. Kontaktní osoby: Jitka Málková, Jitka Rajmonová.   

 
 
Xbox & deskovky     
Každé prázdninové úterý  7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8.  / 12.00 -16.00 
Kdo si hraje, nezlobí. A my v Teenu si hrajeme moc rádi. Přijďte se za námi zabavit. čeká tě  x-box, 
nebo netradičně deskovka s tvým oblíbeným knihovníkem. Deskovek máme spoustu, stačí přijít. Nechť 
hry započnou... (Teen, 3.NP)  
 
 
EUROPE DIRECT  

Poznejte Evropu! 

Zveme Vás na venkovní program pro žáky prvního stupně základních škol. Program bude probíhat v parku 
Lužánky v červenci a v srpnu, přesné termíny budou upřesněny později. Pokud máte zájem, registrujte se na e-
mailu: eu.brno@kjm.cz do konce června. Součástí programu budou zábavná stanoviště, kde se určitě i něco 
nového naučíte. Účast ZDARMA. 

16. 7. / 16.00 Filmový večer – Ahoj, robote 

Humanoidní roboti se začleňují do života na planetě stále více. Pracují na recepcích, v obchodních centrech nebo 
jako kuchaři či turističtí průvodci. A pomalu se vkrádají i do našich každodenních osobních životů. Režie: Isa 
Willinger, Německo, 2019, 88 min. Vstup ZDARMA. (Velký společenský sál, 5. NP)   

13. 8. / 16.00 Filmový večer – Lepším člověkem 

Intimní snímek citlivě nahlíží na proces léčení duše narušené domácím násilím a ptá se po jeho příčinách i 
možnostech, jak splatit obětem životní dluh. V návaznosti na kampaň #metoo, která otevřela tolik potřebnou 
debatu a mnoho obětí inspirovala, aby veřejně sdílely své příběhy. Režie: Lawrence Jackman, Attiya Khan, 
Kanada, 2017, 79 min. Vstup ZDARMA.  (Velký společenský sál, 5. NP) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAHENUV PAMÁTNÍK, Mahenova 8 

14. 7. / 16.00 Kreslení pastelem - Tvoření pro nejmenší, pod odborným vedením zkušené výtvarnice. Pořádáno 
v rámci projektu S knížkou do života (Bookstart) 

21. 7. / 16.00 Dílnička modrotisku- Přijďte si vyzkoušet jednu z nejstarších fotografických technik.  

28. 7. /16.00 Dílnička optických klamů - Optických hraček, které využívají „nedokonalosti“ lidského oka, je celá řada. 
Ty první se objevily v 19. století. Vy si vytvoříte ten nejznámější – thaumatrop, který uvádí strnulé kresby do pohybu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Září a říjen 2020 – registrace všem (nově) zaregistrovaným prvňáčkům do knihovny zdarma 

Týden knihoven (5. - 9. října) -  Registrace zdarma pro (nově) zaregistrované čtenáře do 18 let věku 


