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Záštitu nad školním rokem 2021/2022 převzal starosta města Blanska Ing. Jiří Crha. 

 

 

Časové vymezení:  10 přednášek během školního roku září 2021 – červen 2022,  

 vždy 1x měsíčně v pátek v 17.30 h.  

 

Místo konání: Kino Blansko, promítací sál 

 

Poplatek: 300 Kč 

Částka bude splacena společně s odevzdáním závazné přihlášky a je nevratná. 

 

Koordinátor ročníku (veškeré informace):  Eva Mollová,     

      mollova@mk.blansko.cz,    

      tel. 728 854 099 

 

Termín podání přihlášky: od středy 18. 8. 2021 od 9:00 na ekonomickém oddělení –  

4. patro, paní Skoupá (další dny v provozní době knihovny). 

Následující dny se bude možné zapisovat i v čítárně ve 3. patře (vedle dospělého oddělení). 

 

 



Předběžný přehled přednášek Sousedské univerzity pro školní rok 2021/2022: 

 

 

1. 10. 2021 v 17.30, Kino Blansko 

Mgr. Aleš Flídr: Kostel svatého Martina a jeho stavební vývoj 

Kam až sahá historie blanenského kostela, který nedávno oslavil úctyhodné výročí 880 let? V posledních 

15 letech zde došlo k řadě stavebně historických, geofyzikálních, archeologických 

i dendrochronologických výzkumů, jež přinesly nové zajímavé informace. O tom všem poutavě pohovoří 

Aleš Flídr, historik architektury, působící na Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy 

univerzity. 

 

22. 10. 2021 v 17.30, Kino Blansko 

Mgr. Karel Kocůrek: Hudební nástroje z celého světa 

Vydejte se na cestu kolem 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 trúba, himálajský roh, cink, šalmaje a další. 

 

26. 11. 2021 v 17.30, Kino Blansko 

prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.: Parlamentní volby 2021 

Politolog Lubomír Kopeček, působící na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy 

univerzity, se ve své přednášce poohlédne za základním kontextem a faktory, jež ovlivnily volby v říjnu 

2021, a to ve srovnávací perspektivě s volbami roku 2017. Pozornost bude věnována také volební 

kampani vybraných stran a socio-demografickému profilu jejich voličů. Po přednáškovém uvedení 

tématu bude vyhrazen dostatečný prostor otázkám publika a debatě.    

 

10. 12. 2021 v 17.30, Kino Blansko 

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 odpoví na tyto a další otázky s využitím dat a příkladů 

z výzkumu, který probíhal v letech 2019–2020 na Masarykově univerzitě. 

 

14. 1. 2022 v 17.30, Kino Blansko 

Mgr. Lukáš Pich: Česká příroda okem kamery 

Nechte se unést úžasnými záběry jednoho z es současné mladé české kamery Lukáše Picha, jenž se místo 

honosných filmů věnuje natáčení fascinující české fauny i flóry. Ve svém pořadu, doplněném fotkami 

a videoklipy, ukáže, jak se natáčejí žáby, ptáci či pavouci ve volné přírodě, jak se maskovat, abyste 

splynuli s prostředím, nebo co se vám může stát při filmování jelenů. Srdečně zveme všechny, kteří mají 

rádi přírodu! 

 

11. 2. 2022 v 17.30, Kino Blansko 

Ing. Tomáš Přibyl: Aktuality z vesmíru a kosmonautiky 

Tomáš Přibyl je náš přední odborník na kosmonautiku, autor mnoha knih literatury faktu a publicista. 

Osobně navštívil všechna kosmická střediska NASA, potkal více než 260 kosmonautů, viděl všechny 

americké pilotované lodi Apollo. Působí jako kurátor letectví a kosmonautiky v Technickém muzeu 

v Brně. Téma přednášky bude upřesněno dle aktuálního dění v oboru. 

 

 

 



18. 3. 2022 v 17.30, Kino Blansko 

Ing. Aleš Svoboda: Tajemné brněnské podzemí 

Aleš Svoboda, jenž vystudoval pozemní stavitelství na Fakultě stavební Vysokého učení technického 

v Brně, je dnes největším odborníkem na brněnské podzemí – jeho průzkumem se zabývá už 30 let. 

Přednáška bude ochutnávkou tohoto rozsáhlého tématu spojenou s historickým úvodem do problematiky 

podzemních staveb, zmíní i tragédii na Pekařské a historky z objevování záhadného podzemí. Dozvíte se 

informace o všech částech a druzích podzemí v Brně, zazní zajímavosti a legendy. 

 

8. 4. 2022 v 17.30, Kino Blansko 

Mgr. Martin Forejt, Ph.D.: Nejčastější omyly a mýty v naší výživě 

Jaké mýty a omyly ve sféře výživy kolují mezi lidmi? Jsou zdroji mýtů senzacechtivá média a bezpáteřní 

komerční zájmy některých firem? Přednášející Martin Forejt, expert na výživu a preventivní lékařství, 

odborný asistent Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, tyto zažité 

nepravdy osvětlí a ukáže cesty, které mohou fungovat, mít dlouhodobé výsledky a podpořit zdraví 

člověka. 

 

13. 5. 2022 v 17.30, Kino Blansko 

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.: Současnost a budoucnost identifikace člověka pomocí DNA 

Nové objevy a postupy v oblasti genetiky představí jeden z našich předních odborníků v oboru obecné 

genetiky, paleogenetiky člověka a populační genetiky, popularizátor vědy Pavel Lízal, působící na 

Oddělení genetiky a molekulární biologie Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity. Přednáška se zaměří na krátké představení v současnosti používané metody 

identifikace člověka pomocí DNA na základě nekódujících sekvencí a dále na nové způsoby určování 

podoby člověka. Popis metod bude cílen především na využití při identifikaci pachatele v kriminalistice. 

 

10. 6. 2022 v 17.30, Kino Blansko 

Ing. Jan Winkler, Ph.D.: Permakulturní zahrada 

Současné alternativní přístupy k péči o půdu, a to prostřednictvím podpory biodiverzity, střídání zelenin 

a dalších plodin, pěstování polykultur, využití meziplodin a chápání pěstitelských činností v širších 

souvislostech představí Jan Winkler z Ústavu biologie rostlin Mendelovy univerzity v Brně. Některé 

postupy vám budou známé, některé budou nové, ale na všechny bude nahlédnuto z hlediska přínosů 

a důležitosti nejen pro pěstování zeleniny, ale i pro celý ekosystém zahrady. Inspirace alternativními 

a synergickými řešeními přispívá k rovnováze mezi produkcí potravin a ochranou životního prostředí. 

Zkusme to jinak – inspirujme se pro lepší svět! 

 

 

 

Přednášky budou opět otevřeny i veřejnosti, a to za vstupné 70 Kč. Za podporu tohoto odborného 

přednáškového cyklu děkujeme městu Blansko. 

 

 

Prosím, berte na vědomí, že termíny, témata i přednášející se mohou v průběhu školního roku změnit, 

a to i v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací. O případných změnách programu budou zapsaní 

účastníci včas informováni, aktuální informace o přednáškách najdete také na našich webových 

stránkách nebo na facebooku. Děkujeme za pochopení a za to, že jste s námi.  

 

Těšíme se na vás v dalším školním roce plném nového poznávání! 

Vaše Městská knihovna Blansko 


