
Napsali o nás 2011  (výběr) 
 

���� Je tu pro čtenáře už 90 let. Knihovna Ji řího Mahena 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně oslaví v letošním roce 90 let od svého založení. I v tomto 
věku je energetickou, ale současně chytrou  a vlídnou dámou. Své narozeniny chce se 
čtenáři a návštěvníky slavit celý rok, během nějž  pro ně připravila mnoho zajímavých 
novinek.   

Brněnský metropolitan, 2011, č. 2 
 

���� Knihovna slaví 90 let. Nabídne registraci zdarma 
Hned dvě kulatá výročí slaví letos brněnská Knihovna Jiřího Mahena. Dnes uplynulo 
přesně devadesát let od založení knihovny. Na září pak připadá desetileté výročí jejího 
fungování v nově zrekonstruovaném sídle ve Schrattenbachově paláci v Kobližné ulici. 

 
Brněnský deník, 1. 2. 2011 

 

���� Jiří Mahen a deset tisíc knih. Už devadesát let 
Je to přesně devadesát let, co Jiří Mahen začal sbírat knihy, jež daly základ Brněnské 
veřejné knihovně obecní. Dnes je ta knihovna Mahenova. 
 

MF Dnes, 1. 2. 2011 
 

���� Keltové v knihovn ě 
Že se v knihovně děje ledaco, si už návštěvníci maloměřické knihovny zvykli. 17. února 
zde ale nastalo nebývalé rojení. Beseda s PHDr. Janou Čižmářovou o tajůplných 
Keltech, kteří zde, kousek od knihovny a téměř pod trávníkem současného fotbalového 
hřiště, měli své pradávné pohřebiště, přilákala mladé i starší generaci.  
 

Zpravodaj Maloměřice a Obřany, 2011, č. 3 
 

���� Krtek a raketa. Te ď už nejen pohádka 
Když před necelým půlstoletím kresli výtvarník Zdeněk Miler krtečka mířícího 
v raketoplánu do hlubin vesmíru, určitě ani nedoufal, že se animovaný příběh jednou 
splní….. Projekt do Kosmu s krtkem představili včera organizátoři v Mahenově knihovně 
žákům z brněnských základních škol.  
 

MF Dnes, 30. 3. 2011 
 

���� Moje Veli čenstvo kniha 
Originální knihy vyrobené dětmi se sešly v soutěži Moje veličenstvo kniha. Třeba dílo 
vonící po bylinkách si jako Tereza Náhlíková mohou lidé prohlédnout od 26. dubna 
v knihovně v Kobližné ulici.  
 

Sedmička Brno, 31. 3. 2011 
 

���� V knihovn ě vznikne další Family Point 
Nejen kvůli četbě či půjčování knih zamíří od května do místní pobočky Knihovny Jiřího 
Mahena lidé z brněnských Kohoutovic. Nově tam také přebalí či nakrmí své děti. Od 
začátku příštího měsíce tam totiž bude fungovat další brněnský Family Point. 

 
Brněnský deník, 28. 4. 2011 

 
 



���� Sedmý ro čník sout ěže Moje Veli čenstvo kniha má své vít ěze 
EkoCentrum Brno udělilo titul Veličenstvo kniha 2011 za nejoriginálnější vlastnoručně 
vytvořenou knihu. Po celý rok se jim bude pyšnit žákyně ze ZŠ Řehořova v Brně…. 
Všechny vítězné práce i s některými dalšími knihami byly k vidění na výstavě v knihovně 
Jiřího Mahena od 26. dubna do 22. května v půjčovní době knihovny. 
 

Zpravodaj městské části Brno – střed, 2011, č. 6.  
 

���� Den dětí oslaví Brno se Sn ěhurkou i na letišti 
Putovní hra s příběhy o pohádkovém hrdinovi Neználkovi láká na sobotní dopoledne do 
Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné. „K pětatřicátému výročí úmrtí Neználkova tvůrce 
Nikolaje Nosova chystáme několik zastavení, na kterých se děti setkají s postavami 
z městečka Kvítečkov. Třeba u Pilulkina budou na lžičce přenášet tablety. Každý kdo 
cestu projde, dostane balíček,“ láká Jitka Bařinková z knihovny.  
 

MF Dnes 31. 5. 2011 
 

���� Knihovna v lét ě nabídne i krtky 
Ani o prázdninách nebudou brněnští čtenáři zcela připraveni o svou oblíbenou zábavu. 
Musí se však připravit na to, že Knihovna Jiřího Mahena má od začátku tohoto měsíce do 
konce srpna omezený provoz….. Na prázdniny pracovníci knihovny připravili také několik 
výstav a akcí. „Do jedenatřicátého srpna je například v ústřední knihovně výstava 
plašových krtečků spojená s prodejem, „ uvedla Vacková. 
 

Brněnský deník 4. 7. 2011  
 

���� V Brně půjčují 500 knih v jednom 
Deskové hry nebo elektronické čtečky. I ty si nyní mohou vypůjčit návštěvníci brněnské 
Knihovny Jiřího Mahena. A kromě nich připravila knihovna pro letošní léto i další novinku. 
Tematické kufříky, ve kterých děti najdou knihy, CD, hry a další materiály k určitému 
tématu. „Zejména o čtečky elektronických knih je velký zájem. Poptávka znatelně 
převyšuje nabídku,“ řekla Edita Vališová z knihovny.  
 

MF Dnes, 12. 7. 2011 
 

���� Lidé z Černovic si budou pro knihy chodit na novou adresu 
Pobočka Mahenovy knihovny v brněnských Černovicích se stěhuje. Posune se po 
Charbulově ulici o zastávku městské hromadné dopravy blíž centru města. „Nynější 
pobočka funguje v Sociální domě. Chceme tyto prostory uvolnit. Plánujeme totiž rozšířit 
tamní chirurgie a ordinace,“ vysvětlil starosta městské části Jan Hladík. Rekonstrukce 
budovy, ve které vzniknou nové prostory knihovny, podle něj bude stát město méně než 
půl milionu korun. Dokončená bude zhruba v polovině prosince. 
 

Brněnský deník, 30. 7. 2011 
 

���� Veselé malování na chodníku 
Ve čtvrtek 2. června se okolí knihovny J. Mahena na nám. SNP v Černých Polích stalo 
místem, kde děti projevily svoje výtvarné nadání. Protože slunečné počasí přálo dětem i 
organizátorům, této již tradiční akce ke Dni dětí se zúčastnilo kolem 200 výtvarníků. Svou 
tvořivou činností přispěly ke zkrášlení šedi chodníků a parků. Za svoje úsilí byly všechny 
děti odměněny sladkou odměnou a malým dárkem, které byly zakoupeny z dotace Úřadu 
městské části Brno – sever. 
 

Severník, 2011, č. 7 



���� Na výstavu i o do knihovny 
Úzká spolupráce Urban centra s knihovnou Jiřího Mahena prodlužuje život mnohým 
výstavám. Ejprve je expozice po dobu 2-3 měsíců v Urban centru, po té se přesune do 
prostor knihovny v Kobližné ulici, kde ji zhlédnou další stovky návštěvníků. 

 
Brněnský metropolitan, 2011, č. 9 

 

���� Poprvé do školy i do knihovny 
S novým školním rokem se rozběhl již 9. ročník projektu na podporu dětského čtenářství 
Poprvé do školy – Poprvé do knihovny. Až do 9. října mohou prvňáčci získat bezplatnou 
registrací do Knihovny Jiřího Mahena a 6. října v Týdnu knihoven budou pasováni na 
rytíře a čtenáře knihovny.  

 
Brněnský metropolitan 2011, č. 9 

 

���� Prom ěny lysického zámku 
Léto se chýlí ke konci a mnozí z nás zvažují, kam se vypraví během posledních volných 
dnů. Inspirací nám může být i některý z blízkých památkových objektů v Jihomoravském 
kraji. Naši čtenáři si jistě vzpomenou na úspěšné přednášky o kunštátském zámku či 
hradu Veveří. V rámci cyklu o historii moravských hradů a zámků uvádí pobočka 
Knihovny Jiřího Mahena  další z pořadů, tentokrát o státním zámku v Lysicích.  
 

Žabovřeský zpravodaj, 2011, č. 9 
 

���� Ukázky z Kruhové le če 
Jeden z nejúspěšnějších brněnských spisovatelů Jiří Kratochvil včera předčítal povídky 
ze své nové knihy Kruhová leč. Jeho příznivci se sešli večer v půdních prostorách 
Mahelova památníku, aby si vychutnali ukázky s lehkostí psaných povídek a po té si o 
nich popovídali se samotným autorem. Kratochvil předčítá úryvky svých děl pravidelně již 
patnáct let.  
 

MF Dnes, 22. 9. 2011 
 

���� Vyhlídal vystavuje v Lískovci 
Pobočka Knihovny Jiřího Mahena ve Starém Lískovci v Kurské ulici připravuje pro svoje 
návštěvníky výstavu akvarelů a kreseb pod názvem Malé obrázky z velkého Brna. 
Autorem exponátů je židlochovický výtvarník Eduard Vyhlídal.  

 
Brněnský deník, 20. 10 2011 

 

����  Brno šet ří, knihovna musí rušit pobo čky 
Kdo si v Brně chce vypůjčit knihu, bude muset od příštího roku cestovat dál. Knihovna 
Jiřího Mahena, která má v Brně třicet pět poboček, musí kvůli úsporám některé zrušit. 
„Nejčernější varianta počítá se zrušením devíti poboček. Škrty se dotknou i délky 
otevírací doby. O definitivní podobě úspor se ale stále jedná,“ uvedla ředitelka Knihovny 
Jiřího Mahena Libuše Nivnická. 

 
MF Dnes, 25. 10. 2011 

 

���� Hudební knihovna KJM je v novém kabátku a s novými  službami 
V pondělí 26. září byla po letní interiérové rekonstrukci v Knihovně Jiřího Mahena v Brně 
znovuotevřena Hudební knihovna a Knihovna pro nevidomé a slabozraké.  Nově 
upravené prostory knihovny lákaji k návštěvě nejen novým a vkusným designem, ale i 



komfortním přístupem k moderním poskytovaným službám, kterému odpovídají i názvy 
jednotlivých místností – v knihovně najdeme Audiovizuální relax, Hudební centrum, 
Počítačovou studovnu i Hudební studio. 
 

Zpravodaj městské části Brno – střed, 2011, č. 11 
 

���� Mahenův památník zve na autogramiádu 
Brněnský malíř, grafik, ilustrátor a spisovatel Alois Mikulka bude dnes odpoledne křtít 
v Mahelově památníku svoji novou knihu povídek Plechoví detektivové. Autorské čtení a 
následná autogramiáda začíná v 17 hodin.  

 
MF Dnes, 15. 12. 2011 

 

���� Knihovna ruší kv ůli smutku po řady 
Dnešní beseda o japonském sportování stejně jako zítřejší klub deskových her v Knihovně 
Jiřího Mahena budou kvůli státnímu smutku zrušeny. Páteční pásmo písní a pohádek 
nazvané Čarokrásné Vánoce bude trvat kratší dobu než se původně plánovalo, pouze 
dopoledne. Po té ji zakončí minuta ticha na počest bývalého prezidenta Václava Havla. 
Pořadatelé proto rozhodli, že zruší i připravovanou vánoční soutěž.  
 

MF Dnes, 21. 12. 2011  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


