PŘEDNÁŠKY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ BLANSKO
24.05. Prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. –
Politické strany, jejich proměny a aktuální trendy:
Vzestup politických podnikatelů
(17:00 h)
06.06. Pavel Čech – A
Beseda s dětmi o knize – ilustrovaný vhled do doby
komunismu, vysvětlení situace dané doby, dobových
souvislostí a stylu života. (14:30 h)
19.09. Erik Tabery – Opuštěná společnost
Beseda o knize a současném stavu společnosti. (17:30 h)

05.10. Petr Zídek –
Po boku 33 manželek našich premiérů
Beseda o knize – porovnání úloh a náplně činností
jednotlivých manželek českých premiérů. (17:30 h)
25.10. Prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. –
Čeští prezidenti ve srovnávací perspektivě + Miloš
Zeman: Příběh talentovaného pragmatika v bonmotech
(17:00 h)
14.11. Ing. Hana Lipovská –
Zlatá léta 1. republiky – mýty a skutečnost
Přednáška – vhled do období První republiky. (17:30 h)

✭ ✭ ✭ ✭ ✭ ✭ ✭ ✭

03.10. Lucie Seifertová –
Dějiny udatného českého národa
Tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi. Seznámení dětí
s vývojem republiky od období Rakouska-Uherska
až po současnost. Využití částí knihy
Dějiny udatného českého národa. Beseda spojená s
tvůrčími dílnami – tvorba vlastního 3D rozevíracího
obrázku s tematikou části dějin.

Sto(letí) knih
Pojďte se s námi začíst do Století knih, ve kterém si
připomeneme zajímavé autory a první vydání každého
vybraného titulu. Součástí projektu je i Čtenářský deník,
ve kterém se můžete podělit o své dojmy z četby.
Akce trvá do února 2019.

04.10. PhDr. Martin Krčál – Proměna knihoven od dob
první republiky po současnost; vize do budoucna
Přednáška o vývoji knihovnictví u nás a porovnání
jednotlivých období republiky. (17:00 h)

Bližší informace o akcích naleznete na webu

✭ ✭ ✭ ✭ ✭ ✭ ✭ ✭

www.blansko.cz.
Změna programu vyhrazena!

PŘEHLED AKCÍ
KE 100. VÝROČÍ
REPUBLIKY

Rozmarný večer
25.05.2018, 20:30–22:00 h; nádvoří zámku
Divadelní představení plné písní a scének ze slavné letní
komedie českého klasika Vladislava Vančury.
Slavnostní koncert „S hudbou napříč dobou“
30.05.2018, 17:00 h; Dělnický dům
Cena města Blansko
31.05.2018, 17:00–19:00 h; Dělnický dům
Slavnostní předání ocenění třem blanenským osobnostem,
doprovodný program – koncert Miloše Pernici
a vystoupení Blanenského divadla.
Vznik ČSR v roce 1918 v dobových pramenech
uložených ve Státním okresním archivu Blansko
11.–15.06.2018; Státní okresní archiv Blansko
Den otevřených dveří spojený s výstavou archiválií
k tématu výročí vzniku ČSR.
„Stále živý folklor“
16.06.2018, 17:00 h; Dělnický dům
Vystoupení folklorních souborů Drahan
a Drahánek Blansko.
Letní minikino
07.07., 14.07., 27.07., 18.08., 24.08.,
21:30–23:00 h; prostranství po hotelu Dukla
Komorní projekce pěti divácky nejúspěšnějších
českých filmů posledních let.
Noc na zámku s Masarykem
27.07. a 24.08.2018; Zámek Blansko
Přespání na zámku pro děti
se zábavným programem.

Příměstský tábor Týden s Masarykem
09.07.–13.07.2018; Zámek Blansko
Zábavný týden plný her a workshopů pro děti,
inspirovaný tématem republiky a naší vlajky.
Blansko v proměnách času
červenec–září; centrum města
Externí panelová výstava zachycující proměnu vybraných
zajímavých míst centra města v uplynulých dekádách.
Mezinárodní festival
amatérských filmů UNICA 2018
03.09. a 05.09.2018; Kino Blansko
Projekce pro veřejnost – promítání filmů o blanenských
osobnostech z cyklu Živá paměť města a filmu Magické
osmičky.

Výstava 10 × 10 let Ohlédnutí
za posledním stoletím na Blanensku
07.09.2018–02.11.2018; Zámek Blansko
V průběhu vernisáže výstavy prvorepublikový večer na
nádvoří zámku a sázení lípy v zámeckém parku v rámci
projektu Jihomoravského kraje „100 lip – 100 oslav“.
Ve dnech 25.10., 26.10. a 02.11. se v multimediální síni
uskuteční výchovné koncerty ZUŠ Blansko.
Výstava 10 × 10 let Blanenska v galerii
07.09.–28.10.2018; Galerie města Blanska
Historické materiály z našeho města zpracované do
výtvarné interaktivní instalace.

Konference Ohlédnutí za stoletím
na Blanensku a Boskovicku
14.09.2018; Zámek Blansko
Výstava Blansko a okolí
očima výtvarníka Miloslava Vybíhala
říjen; foyer Kina Blansko
Výstava kreseb s regionální tematikou.
V rámci vernisáže vystoupí pěvecký sbor Cantamus při
ZUŠ Letovice.

Vzpomínka na 28. říjen
28.10.2018; Dělnický dům
9:30 h MIKEŠ – hudební představení ZUŠ na motivy
příběhu J. Lady, Dělnický dům
16:30–17:15 h Položení věnců k památníku na nám.
Svobody, proslov zástupců města a pozvaných hostů, účast
skautů, hudební doprovod
18:00–19:30 h Slavnostní koncert sboru Rastislav a Czech
Virtuosi, Dělnický dům
Výstup na věž s vlajkou
28.10.2018
Sváteční prohlídky věže kostela sv. Martina.
Bohoslužba za oběti Velké války ke 100. výročí jejího
ukončení
03.11.2018, 17:00 h; kostel sv. Martina

