
Napsali o nás  (výběr) 
 

� Matky mohou dát najevo sv ůj hněv 
Ušatá mstitelka s vidlemi a kočárkem se může od 
včerejška objevit na každém nevhodně 
zaparkovaném autě. Růžové nálepky představila 
brněnská zastupitelka Kateřina Dubská při zahájení 
výstavy Je Brno přátelské k dětem? v Knihovně 
Jiřího Mahena. Vzkaz od rozhněvaných matek bude 
seškrabovat každý motorista, který zaparkuje na 
chodníku nebo autem zatarasí nájezd na něj. 

MF Dnes, 9. 1. 2008 
 

 

� Historická p řednáška o právech v Brn ě  
Zájemci o historii městských práv se sešli v Knihovně Jiřího Mahena, aby besedovali 
s historičkou Milenou Flodrovou. Ve středu v podvečer se v přednáškovém sále Knihovny 
Jiřího Mahena konala zajímavá přednáška brněnské historičky Mileny Flodrové o brněnský 
městských právech, která se před sedmi sty šedesáti pěti lety stala základem všech 
městských práv zemí Koruny české. 

Brněnský deník, 12. 1. 2008 
 

 

� Seznamte se: Památník písemnictví na Morav ě 
Rajhradský klášter leží nedaleko od Brna, ale tamní Památník písemnictví na Moravě 
zůstává pro mnoho Brňanů velkou neznámou. Situaci se nyní pokouší napravit „sesterská“ 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, která o rajhradském Památníku připravila výstavu. Každý 
čtenář či návštěvník kolem ní projde při cestě do knihovny: nachází se totiž ve foyeru hlavní 
budovy KJM na Kobližné 4. Celou bohatou činnost Památníku písemnictví na Moravě se 
podařilo zahustit do několika vitrín.  

http://www.brno.cz, 6. 2. 2008 
 

 

� Brněnské TyfloCentrum si p řipomíná 7. výro čí zahájení své činnosti k řtem první 
publikace, kterou vydalo 
Obecně prospěšná společnost Tyflocentrum Brno, o. p. s. při příležitosti 7. výročí zahájení 
činnosti představí v pátek 29. února v Knihovně Jiřího Mahena v Brně svou první publikaci – 
básnickou sbírku „Hledání a snění“ nevidomého autora Jiřího Maršálka s ilustracemi Ivy 
Tycové. Součástí knihy je CD s recitacemi básní v podání brněnského herce Ladislava 
Lakomého. 

http://www.tyflocentrum-bm.cz, 28. 2. 2008 
 

 
�Výstava odhaluje zákulisí ankety Strom roku 
Nahlédnout do zákulisí ankety o nejkrásnější brněnské stromy mohou lidé na výstavě, která 
se koná od včerejška v Knihovně Jiřího Mahena v Kobližné ulici. Organizátoři chtějí 
přesvědčit Brňany, aby nominovali své favority do letošního ročníku.  

Brněnský deník, 19. 3. 2008 
 

 

 



�Dětské čtenáře čeká v knihovn ě Noc s Andersenem 
Od dnešní půl šesté večer do sobotního rána budou brněnské děti v zajetí knížek. 
V Knihovně Jiřího Mahena bude už osmý ročník Noci s Andersenem. Ta je jednou z akcí, 
kterou brněnské knihovny bojují o zájem dětí a dětské čtenářstvo. Pestrý program připravuje 
přihlášená knihovna, družina či škola. Podle pořadatelů letošního ročníku je na co se těšit. 
Děti čeká noční chat, společné hry a soutěže.  

Brněnský deník, 28. 3. 2008 
 

� Malí piráti ponocovali s knihami 
Ještě musíme vyzkoumat, kam se poděl ten poklad, ozývá se od stolu se snídaní. Kolem něj 
sedí dvacet rozespalých dětí v pruhovaných tričkách. Na páteční noc se totiž proměnily 
v brněnské Knihovně Jiřího Mahena v piráty, aby našly poklad spisovatele Karla Čapka. 
Knihovna tak oslavila další ročník Noci s Andersenem. 

Brněnský deník, 31. 3. 2008 
 

�Poznej sv ětové d ědictví UNESCO  
Do 28. dubna probíhá v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné 4. výstava Poznej 
světové dědictví UNESCO. Podle úmluvy z roku 1972 ochraňuje UNESCO památky a 
unikátní celky naší planety. Na prestižním seznamu kulturního a přírodního dědictví jich 
registruje 851 a každým rokem přibývají další. V 6. ročníku putovní výstavy budou 
představeny unikátní hrady a zámky Německa, byzantské kostelíky na Kypru a exotická 
místa zastoupí Thajsko, Laos, Kambodža a Vietnam. 

Nos, 2. 4. 2008 
 

 

�Světový den knihy bude pat řit Ďáblov ě bibli  
Světová organizace UNESCO vyhlásila 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv. 
Spolu se svými čtenáři ho oslaví i brněnská Knihovna Jiřího Mahena besedou o knize R. 
Dübella Ďáblova bible.  Tento svátek slaví od roku 1995 na 100 zemí světa všech kontinentů 
a připomíná si tím symbolické datum 23. dubna 1616, kdy zemřely tři významné osobnosti 
světové literatury: William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Saavedra a Garcilaso de la 
Vega, zvaný Inca – první známý peruánský spisovatel a představitel latinskoamerického 
baroka. Více než 70 knihoven v celé České republice připravilo na tento den pro své čtenáře 
mnoho zajímavých akcí. 

http://www.brno.cz, 22. 4. 2008 
 

 

�Auto ři přiblíží encyklopedii Brna 
Unikátní internetovou encyklopedii dějin Brna dnes 
budou zájemcům přibližovat čtyři členky tvůrčího 
týmu, Irena Loskotová, Jitka Šibíčková, Milena 
Flodrová a Miroslava Menšíková. Od 17. hodiny 
v Knihovně Jiřího Mahena v Kobližné ulici zodpoví 
otázky spojené s podobou díla.  

Lidové noviny, 19. 5. 2008 
 

 

 
 

 



�Pan starosta četl dětem 
Ve druhém březnovém týdnu proběhla v knihovně 
na Lánech akce „Radní čtou dětem“, které se 
zúčastnila i naše třída. Pan starosta nás příjemně 
překvapil vtipnou ukázkou z knížky „Pohádky pro 
neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče“. Vybral si 
Pohádku o kazisvětu Milanovi, v němž někteří občas 
poznávali sami sebe, protože při čtení pokyvovali 
hlavami a sem tam se i zasmáli. 

Naše Bohunice, č. 5, 2008 
 

 
 

�Děti hájily svá práva zp ěvem 
Za velikého potlesku odcházely ze scény sálu B. Bakaly děti z poznaňské základní školy 
Łejery. Se svým vystoupením „Máš práva na svá práva“ již navštívily Německo, Francii, 
Nizozemsko a Ukrajinu. 17. dubna jej uvedly i v Brně. Zajímavý večer byl součástí 
čtyřdenního projektu „Klíče k přáním“, který se v polovině dubna konal v Brně a na kterém se 
podílelo několik institucí z partnerských měst Brna a Poznaně. Hlavním iniciátorem a 
organizátorem byla Knihovna Jiřího Mahena. Město Brno jako nositel projektu akci velkou 
měrou podpořilo. 

Brněnský Metropolitan, č. 5, 2008 
 

 

�Výstava Prima Klima v Knihovn ě J. Mahena 
Téměř každý mluví o globální změně klimatu, ale málo se hovoří o tom, co může udělat 
každý z nás. Výstava vysvětluje, co je skleníkový efekt, jak je pro nás důležitý, jaký je 
příspěvek člověka, či jak fungují deštné pralesy z globálního hlediska. Navíc představuje 
jednotlivé dílčí oblasti, kde můžeme všichni dosáhnout významné úspory – dopravu, efektivní 
využívání energie, oblast nákupu a změn konzumního chování, vliv zemědělství či prevenci 
vzniku a správné nakládání s odpadem.  

http://www.veronica.cz, 25. 6. 2008 
 

 

�Schrattenbach ve svém paláci nespal 
Kdokoliv zamíří do ústředního sídla brněnské Knihovny Jiřího Mahena, měl by si tohoto 
muže připomenout. Palác, v němž knihovna sídlí, nese jméno Wolfganga Hannibala 
Schrattenbacha, který v Brně zemřel přesně před 270 lety.  

MF Dnes, 22. 7. 2008 
 

 

�V malom ěřické knihovn ě se bude nejen číst, 
ale i zpívat 
Šest tisíc knížek z pobočky Knihovny Jiřího 
Mahena v brněnské městské části Maloměřice a 
Obřany se na konci léta bude stěhovat. 
Z nevyhovující budovy na Proškově náměstí je 
přemístí do bývalé mateřské školy v Sokolské ulici. 

Brněnský deník, 31. 7. 2008 
 

 



�Mahenovu knihovnu ovládne Spravedlnost 
Spravedlnost, Odvaha, Mírnost a Prozíravost, neboli čtyři Platónovy ctnosti vyrostou na 
Moravském náměstí. První ze soch – Spravedlnost již zná svého autora. Vizualizace 
osmatřiceti návrhů na její podobu uvidí během září všichni, kteří si přijdou vypůjčit knihu do 
brněnské Knihovny Jiřího Mahena. 

Brněnský deník, 2. 9. 2008 
 

 
 

� Agapo Vás zve na výstavu „Místo pro každého“ do Kn ihovny Ji řího Mahena 
Občanské sdružení AGAPO Vás zve na putovní výstavu fotografií „Místo pro každého“, 
kterou můžete od 25. září 2008 zhlédnout v prostorách Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné 
4 v Brně, kde bude k vidění do 5. října. „Námětem výstavy jsou úspěchy lidí se zdravotním a 
sociálním znevýhodněním, kterým se podařilo díky spolupráci s agenturou najít pracovní 
uplatnění na otevřeném trhu práce“, řekla Romana Jiráková, metodická vedoucí organizace. 

Źabovřeský zpravodaj, č. 9, 2008  
 

 
�Vážení rodi če, jde Vaše dít ě poprvé do školy? Vezm ěte ho také poprvé do knihovny 
V letošním roce již pošesté připravuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně na začátek školního 
roku projekt pro všechny prvňáčky a jejich rodiče s názvem „Poprvé do školy - Poprvé do 
knihovny!. Formou zábavných pořadů, výtvarných dílem a dalších aktivit pro děti chcevytvořit 
pevnou vazbu začínajících čtenářů ke knihám a čtení.  

Žabovřeský zpravodaj, č. 9, 2008 
 

 
 
�Beseda s Kristýnou Pálešovou a V ěrou Růžičkovou 
Knihovna Jiřího Mahena a agentura Walter pořádá ve čtvrtek 25. září 2008 od 17hod. ve 
společenském sále knihovny BESEDU O TRÉNINKU SE SPORTOVNÍMI LEGENDAMI, 
TRENÉREM A SPORTOVNÍM LÉKAŘEM. Pozvání přijala Věra Růžičková, bývalá brněnská 
gymnastka, držitelka zlaté medaile z OH v Londýně 1948 a Kristýna Pálešová, nejlepší 
česká gymnastka současnosti, finalistka gymnastického čtyřboje na OH v Pekingu 2008. 

http://gymnastika.cstv.cz, 12. 9. 2008 
 
 
 

�Lipsko a Brünn: spolek utužuje p řátelství 
Brno a Lipsko - prostranství mezi oběma městy fakticky existuje už od roku 1973. V roce 
1999 bylo obnoveno a uskutečnily se nejrůznější projekty. Před dvěma lety zástupci města 
Lipska včetně reprezentantů jednotlivých frakcí v městské radě navštívili Brno, nedávno 
naopak delegace v čele s brněnským primátorem Romanem Onderkou odjela do Lipska. A 
v roce 2006 byl v Lipsku založen Spolek na podporu partnerství Lipsko - Brno. 
...Kromě působení v Lipsku se Spolek na podporu městského partnerství snaží aktivně 
vystoupit i v Brně. 7. října se proto v Mahenově knihovně koná literární čtení známé lipské 
spisovatelky Angely Kraussové.   

Brněnský Metropolitan, č. 9, 2008 
 

 



�Knihovna „obsadila“ bývalou školku 
Knihovna Jiřího Mahena otevře ve středu novou pobočku pro Maloměřice a Obřany. Čtenáři 
si pro knížky budou chodit do rekonstruované budovy bývalé mateřské školy v Selské ulici 
16. Až dosud v této městské části knihovna sídlila v nevyhovujících prostorách na Proškově 
náměstí. Městská část za rekonstrukci zaplatila více než čtyři miliony korun. Dalších 700 tisíc 
poskytla knihovna na interiérové a počítačové vybavení. 

Lidové noviny, 6. 10. 2008 
 

�Rytířem knihy. Prv ňáčci si čtvrte ční dny mohou užít v knihovnách. 
Pět stovek malých čtenářů se loni zúčastnilo akce, která opět začíná právě dnes. Má jim 
přiblížit prostředí knihoven. Knihovna Jiřího Mahena pořádá dnes v hlavním sídle na 
Kobližné, v Mahenově památníku a v dalších třinácti pobočkách akci Rytíři v knihovně. Do 
stavu rytířského budou pasováni všichni příchozí prvňáčci. Co takový titul obnáší, si budou 
moci na vlastní kůži vyzkoušet v následujících dvou čtvrtcích.  

Metro, 9. 10. 2008 
 

�V Malom ěřicích vyrostla nová knihovna 
Novou pobočku Knihovny Jiřího Mahena v Selské ul. 16 dostali do 
užívání občané městských částí Maloměřice a Obřany. Nahradila 
nevyhovující pobočku na Proškově nám. 6. Knihovna vznikla 
přestavbou bývalé mateřské školy ze sdružených prostředků ve výši 
pět milionů korun. Nabízí paletu čtenářských služeb k zábavě i 
poučení.  

Brněnský týdeník, 16. – 22. 10. 2008 
 
 

 
 

 

�Brněnské řeky ve fotografiích 
Každé významné město má svoji řeku, které si náležitě cení a buduje kolem ní nábřeží 
vybízející k procházkám. Brno má velké řeky dokonce dvě. Přesto se kolem Svatky ani 
Svitavy neprocházejí Brňané zrovna s nadšením. S výjimkou krátkých úseků je totiž okolí  
brněnských řek spíše neupravené. Upozornit na tento problém formou výstavy spojené 
s diskuzí se pokusí občanské sdružení Brno – věc veřejná. Výstava nazvaná Brněnské řeky 
a nábřeží začíná vernisáží dnes v pět hodin odpoledne. Hostí ji Knihovna Jiřího Mahena 
v Kobližné ulici. 

Brněnský deník, 4. 11. 2008 
 
 

�Začal půlrok v ěnovaný soužití s brn ěnskými řekami 
„Přestože Brnem protékají dvě řeky (pomineme-li podzemní tok Ponávky), jejich 
>>městotvorný<< potenciál je téměř nevyužit“, píší organizátoři výstavy Brněnské řeky a 
nábřeží, která je až do 29. listopadu otevřena v přízemí a 1. patře vestibulu Knihovny Jiřího 
Mahena na Kobližné 4. Výstava konaná pod záštitou Martina Andera, náměstka brněnského 
primátora, chce Brňany inspirovat k diskuzi o budoucnosti brněnských vodních toků. 

 
http://www.brno.cz, 10. 11. 2008 

 
 
 



�Den pro malé čtenáře a dětskou knihu 
Poslední listopadová sobota se stala díky knihovníkům příjemným zpestřením pošmourného 
podzimu pro malé čtenáře a jejich rodiče. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České 
republiky totiž v Brně vyhlásil 2. ročník akce na podporu dětské knihy a četby, která chce 
netradičním způsobem přilákat děti do knihoven. K akci se připojila i Knihovna Jiřího Mahena 
a připravila pro drobotinu dopoledne plné her, povídání a čtení.  

Brněnský týdeník, č. 27, 2008 
 

 

�Onkologové p řipravili projekt Zdravá máma 
Největší dárek pro dítě je zdravá mám - to je ústřední motto charitativního kalendáře, který 
vydal Masarykův onkologický ústav v Brně. Touto nenásilnou formou chce upozornit ženy na 
prevenci rakoviny prsu a gynekologických nádorů. Kalendář obsahuje fotografie slavných 
maminek s jejich dětmi.  

http://www.brno.cz, 9. 12. 2008 
 


