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Záštitu nad školním rokem 2020/2021 převzal starosta města Blanska Ing. Jiří Crha. 
 

 
Časové vymezení:  10 přednášek během školního roku září 2020 – červen 2021,  
 vždy 1x měsíčně v pátek v 17.30 h.  
 
Místo konání: Kino Blansko, promítací sál 
 
Poplatek: vzhledem ke koronavirové pandemii a přesunu některých přednášek do dalšího 
školního roku budou poplatky následující: 

§ 300 Kč – zcela nový zájemci 
§ 200 Kč – účastníci školního roku 2019/2020 (zápisné sníženo). Při zápise bude nutné 

prokázat se průkazkou pro školní rok 2019/2020 
 
Částka bude splacena společně s odevzdáním závazné přihlášky a je nevratná. 
 
Posluchači školního roku 2019/2020, kteří se již nebudou chtít přihlásit do dalšího školního 
roku, budou mít možnost navštívit zdarma první tři přednášky školního roku 2020/2021. U 
vstupu se stačí prokázat průkazkou pro školní rok 2019/2020. 
 
Koordinátor ročníku (veškeré informace):  Eva Mollová,     
      mollova@mk.blansko.cz,    
      tel. 728 854 099 
 
Termín podání přihlášky: od pondělí 13. 7. 2020 od 9:00 na ekonomickém oddělení –  
4. patro, paní Skoupá (další dny v provozní době knihovny) 
 
 
  



 

 

Předběžný program přednášek: 
 
25. 9. 2020 v 17.30 (náhrada z jara) 
Dr. Jitka Sedlářová: Příběh blanenské umělecké litiny 
Fenomén blanenské umělecké litiny, který neměl v celé habsburské říši konkurenci a který 
hluboce ovlivnil život města Blanska, osvětlí ve svém poutavém vyprávění kunsthistorička 
Jitka Sedlářová. Prostor zbude i na diskuzi a příp. otázky. 
 
9. 10. 2020 v 17.30 (náhrada z jara) 
doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.: Jedlé květy  
Co vše se dá na zahrádce pozřít a čím vším je pro naše tělo blahodárné? Na co si naopak dát při 
konzumaci pozor? Inspiraci pro zahrádku i zpestření jídelníčku poskytne ve své barevné a květy 
provoněné přednášce odbornice na slovo vzatá, docentka Jarmila Neugebauerová z lednického 
pracoviště Ústavu zelinářství a květinářství Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 
 
13. 11. 2020 v 17.30 (náhrada z jara) 
RNDr. Jan Hollan: Globální klimatická změna a její odraz v umění 
Fyzik, přední český odborník na klimatické změny a pracovník centra výzkumu globálních 
změn AV ČR se bude věnovat tématu globálního oteplování, jeho dopadů a prevence, dotkne 
se i důsledků globálního oteplování pro naši republiku a to např. trendu narůstajícího sucha a 
klesání hladiny podzemních vod. Jak je možné tuto krizi reflektovat v uměleckém projevu? 
Přednáška ve spolupráci s Galerií města Blanska.   
 
18. 12. 2020 v 17.30 
Mgr. Kristýna Tronečková: Cesty za štěstím 
Lze měřit pocit štěstí? Na čem závisí našeho životní spokojenost? Přednáška na pomezí 
cestopisu a psychologie autorky stejnojmenné knihy, studentky doktorského programu 
Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity, která procestovala v rámci svého 
výzkumu Bhútán, Izrael a Norsko. Na základě rozhovorů s místními obyvateli zde odhalovala 
souvislosti mezi štěstím a spiritualitou. 
 
15. 1. 2021 v 17.30 
Mgr. Karel Kocůrek: Hudební nástroje z celého světa 
Vydejte se na cestu okolo světa! Vaším průvodcem prostřednictvím slov, obrazu i hudby bude 
muzikolog a cestovatel Karel Kocůrek. Představí a zahraje na etnické hudební nástroje, které si 
ze svých cest sám dovezl. Zazní didjeridoo z Austrálie, hudební nástroje indiánů prérií, indický 
sitár, africká malimba, dudy, fujary, žaltář, finské kantele, valašská trůba, himálajský roh, cink, 
šalmaje a další.  
 
12. 2. 2021 v 17.30 
Mgr. Zdeněk Špíšek, Ph.D.: Minulost a budoucnost našich lesů 
Les jako celek pohledem ekologa a dendrologa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. Jak vypadaly lesy před příchodem člověka? Jak pěstovat les budoucnosti? Strom 
jako klimatizace krajiny a efektivní prostředek proti boji se suchem. Kůrovec – přítel nebo 
nepřítel lesa? Jaká je význam stromů ve volné krajině a ve městě?     
 
12. 3. 2021 v 17.30 
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D.: Osamělost jako společenský problém? 
Klasická média i texty v akademických žurnálech shodně používají k pojmenování jednoho z 
hlavních společenských trendů poslední doby označení „epidemie osamělosti“. Co se za ním 



 

 

skrývá? Jak jsme na tom s pocity osamělosti v české populaci? A jaký je rozdíl mezi osamělostí 
a samotou? Socioložka Lucie Galčanová Batista z Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity v Brně odpoví na tyto a další otázky s využitím současných statistických dat i 
příkladů z vlastních výzkumů. 
 
9. 4. 2021 v 17.30 
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.: Pivo a zdraví 
Jaké jsou typy a druhy českého piva? Jak se pivo vaří a jak působí na naše zdraví? Je pivo 
vhodné i jako součást pitného režimu ženy? Jak se pivo a pivovarské kvasnice využívají v 
medicíně? A co dělat, když se to s jeho konzumací trošku přežene? Český pivní fenomén osvětlí 
doktorka Viera Šottníková z Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně. 
 
14. 5. 2021 v 17.30 
Dagmar Langová: Byliny a imunitní systém 
Není na světě bylina, jež by k něčemu nebyla. Dagmar Langová, která již léta pracuje 
s bylinami, poradí, jak se zbavit toxinů a plísní a jak harmonizovat tělo přírodní cestou. Ve své 
přednášce se zaměří především na imunitní systém. Prozradí, kterými bylinkami vyčistit tělo a 
jak celkově posílit imunitu. 
 
11. 6. 2021 v 17.30 
Petr Horálek: Lovy skvostů temné oblohy 
Popularizátor astronomie, spisovatel, cestovatel, milovník a fotograf krás (nejen) noční oblohy, 
nositel několika ocenění snímku dne NASA, první český fotoambasador evropské jižní 
observatoře, prostě hvězdář tělem i duší vám ukáže krásy tmavé noční oblohy a poodhalí 
fenomén „tmavé oblohy za městem“. Proč za noční oblohou cestovat na Kanárské ostrovy, do 
Chile nebo do Tichomoří? I to se na přednášce prokládané autentickými fotografiemi autora 
dozvíte. 
 
Změna programu vyhrazena! 
 


