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M o r a v s k á  z e m s k á  k n i h o v n a
K o u n i cova  6 5 a
B r n o

Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
v říjnu se vracíme ke klasické otevírací době. Těšíme se na vás každý
všední den od 8.30 do 22.00 a v sobotu od 9.00 do 17.00.
Pouze v pondělí 9. října zavřeme knihovnu již v 18.30 a to z důvodu
koncertu – Večer romantických písní: Komorní koncert z díla Otto Zweiga
a Gustava Mahlera, na který vás srdečně zveme od 19.00 v přízemí foyer
knihovny. Další omezení bude v sobotu 28. října (státní svátek), knihovna
bude zavřena. Dále jsme si pro vás opět přichystali několik novinek
a bohatou nabídku kulturních akcí.
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Oči Brna: Milan Uhde
V pravidelném cyklu Oči Brna si připomeneme Milana Uhdeho, výraznou osobnost 
brněnského kulturního života.
Týden knihoven
I naše knihovna se zapojila do celostátní kampaně Týden knihoven.
Ve dnech 2. – 8. října jsme pro vás připravili několik zajímavých akcí. 
Těšit se můžete na:
Školení: S digitálními knihovnami za detektivkami (středa 4. 10. / 17.00)
Komentovaná prohlídka výstavy Mezi námi (čtvrtek 5. 10. / 18.00 / Galerie MZK)
Maratón čtení / předčítání: Duhové čtení (pátek 6. 10. / 9.00) a Netradiční procházka
knihovnou (pátek 6. 10. / 18.00).
Šatna v MZK
Vážení čtenáři, před vstupem do studoven si prosím odložte svrchní oděv
a zavazadla v šatně, která se nachází v přízemí.
Studovny
Připomínáme, že ke konzumaci jídla a nápojů slouží kavárna a nebo foyer knihovny.
Děkujeme, že nekonzumujete a nevnášíte nápoje a jídlo do studoven.



PROMÍTÁNÍ

Kreslíme s radostí (výtvarný kurz Libuše Šuleřové)
„Kreslit se může naučit každý“, říká malířka a učitelka výtvarné výchovy Libuše Šuleřová. Přesvědčila nás
o tom na výtvarném workshopu v rámci cyklu Oči Brna. Po této ochutnávce přicházíme s nabídkou
čtyřměsíčního kurzu. Bude se konat vždy ve středu od 17 hod., a to od 4. 10. 2017 do 7. 2. 2018.
Jižní Morava čte
V letošním roce již podruhé vyhlašujeme literární a výtvarnou soutěž pro děti ve věku 4–15 let, tentokrát na
téma „Příběhy mého kraje“. Na podporu této akce budou ve vybraných šedesáti knihovnách Jihomoravského 
kraje probíhat mezigenerační setkávání zaměřená na lokální historii, autorská čtení s regionálními autory,
besedy s místními kronikáři nebo literárně turistická putování. Zapojte se i Vy se svými dětmi, mladšími
sourozenci či jinými příbuznými ve věku 4–15 let! Příspěvky lze zasílat do 31. října do nejbližší knihovny, která se 
do tohoto projektu zapojila. Projekt vede k podpoře čtení dětí a mládeže a chápání knihovny jako místa setkávání
a realizují ho Městská knihovna Břeclav ve spolupráci s MZK. Projekt je financován Jihomoravským krajem.

2. 10. pondělí (18.00) Filmový pondělek: Igby Goes Down (2002) Konferenční sál / přízemí
Hořká komedie o dospívání Igbyho, sedmnáctiletého kluka ze zámožné rodiny, kterému se zrovna nechce
moc dospívat.
3. 10. úterý (18.00) Filmový klub: Im Labyrinth des Schweigens (2014) Malý sál / 6. patro
Německo zažívá v 50. letech svůj „hospodářský zázrak“ a Osvětim se zdá být dávno pryč. Pachatelé jsou
integrovaní ve společnosti Spolkové republiky a oběti bez možnosti dovolat se práva. Novináři a advokáti, kteří 
chtějí něco změnit, se ztrácejí v labyrintu mlčení. Film byl nominován na německou filmovou cenu 2015 a vzdává 
poctu Fritzu Bauerovi, německému právníkovi, který se zasloužil, aby se nezapomnělo na oběti holokaustu, a 
kterému bude v rámci Filmového klubu věnováno ještě několik filmů.
5. 10. čtvrtek (18.00) Století finského filmu: Tulákův valčík (1941) Konferenční sál / přízemí
Skandinávský dům Brno ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou zve na přednášku Století finského 
filmu. Překladatel z finštiny Michal Švec povypráví o klíčových okamžicích a milnících ve vývoji finského filmu od 
úplných počátků do současnosti. Po hodinové přednášce bude následovat projekce klenotu zlatého fondu finské 
kinematografie, snímku Tulákův valčík (1941, 104 minut, režie T. Särkkä, v původním znění s titulky),
natočeného podle scénáře M. Waltariho.
16. 10. pondělí (18.00) Don Quijote promítá: Vrásky / Arrugas (2011) Konferenční sál / přízemí
V ručně animovaném vyprávění Ignacia Ferrerase se mísí pochmurná skutečnost domova důchodců
s magickým surrealismem. Film vznikl na základě komiksu Paca Rocy, oceněného Španělskou státní cenou
za nejlepší komiks roku 2008.

9. 10. pondělí (19.00) Foyer MZK / přízemí
Večer romantických písní: Komorní koncert z díla Otto Zweiga a Gustava Mahlera
Koncert Večer romantických písní je komorním zastavením nad dílem dvou romantických skladatelů.
Gustava Mahlera není třeba představovat, avšak Otto Zweig, Mahlerův současník, je jméno téměř zapomenuté. 
Účinkují Kateřina Alexandra Šťastná (alt) a Elena Pokorná Knápková (klavír).
13. 10. pátek (17.00) Moudrosti a nesmysly  Konferenční sál / přízemí
Křest nového CD hudby Miloše Štědroně v podání souboru Musica Poetica. Moudrosti a nesmysly netvoří dva 
protikladné světy, jak by se na první pohled mohlo zdát. Spíše jsou dvěma stranami téže mince a společně tvoří 
nerozlučnou jednotu. V hudebních miniaturách Miloše Štědroně se setkávají texty Jana Amose Komenského
s novodobými limeriky Edwarda Leara v nepřekonatelném překladu Antonína Přidala.

5. 10. čtvrtek (18.00) Mezi námi Galerie MZK / přízemí
Na komentované prohlídce autoři (Stanislava Benešová, David Kolovratník a Václav Kostohryz) vysvětlí důvody
a příběhy vzniku jednotlivých vystavených artefaktů.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA



4. 10. středa (17.00) S digitálními knihovnami za detektivkami Počítačová učebna / 6. patro 
Vyzkoušíte si zde elektronické zdroje, v nichž můžete zdarma číst nebo stahovat plné texty detektivních příběhů 
a dalších forem krásné literatury v češtině.
5. 10. čtvrtek (17.00) Bezplatné informační zdroje z oblasti pedagogiky Počítačová učebna / 6. patro 
Prakticky si zde vyzkoušíte české a zahraniční databáze a portály, v nichž lze  hledat literaturu, informace
či užitečné pomůcky z oblasti pedagogiky, výchovy a vzdělávání.
12. 10. čtvrtek (10.00) Úvod do problematiky průmyslových práv a databází ÚPV Počítačová učebna / 6. patro 
Na školení získáte základní informace k problematice průmyslových práv v ČR (co chrání patenty, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky a zeměpisná označení, jejich přihlašování) a přehled o bázích, jež jsou 
bezplatně přístupné na webu Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
18. 10. středa (9.00) Jak citovat? Počítačová učebna / 6. patro 
Na školení se dozvíte, jak citovat základní druhy dokumentů podle ČSN ISO 690.
26. 10. čtvrtek (17.00) Kde a jak hledat odbornou literaturu? Počítačová učebna / 6. patro 
Formou jednoduchých praktických ukázek poznáte základní databáze, v nichž lze hledat odborné knihy
a články.        

S ohledem na omezený počet míst v počítačové učebně je nutné se předem přihlásit prostřednictvím  
elektronického registračního formuláře, který najdete na výše uvedených odkazech.

11. 10. středa (16.30) Stipendia pro studium v USA Konferenční sál / přízemí 
Bezplatný seminář o možnostech studia a stipendií, včetně sportovních stipendií, na amerických univerzitách..

4. 10. úterý (17.00) Tematické zahrady – od návrhu po realizaci Malý sál / 6. patro
Přednáška představí vznik jedinečného edukačního areálu „Tematické zahrady – Labyrint přírody a ráj zahrad“, 
který je od počátku roku 2017 součástí lednického kampusu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
12. 10. středa (19.00) Elektromagnetický vesmír aneb od Birkelanda k magnetarům Konferenční sál / přízemí
Elektromagnetická síla přispívá podstatnou měrou k formování vesmírných struktur. Vždyť i naše planeta
a i my lidé jsme utkáni předivem elektromagnetické síly. Jaká je role obou hlavních interakci, elektromagnetické 
a gravitační, v různých obdobích vesmíru a jak se obě síly liší? Přednáší: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
20. 10. pátek (18.00) Moje země Konferenční sál / přízemí
Setkání s Pavlem Radostou, fotografem a redaktorem časopisu Moje země.
23. 10. pondělí (18.00) Chvála oportunismu Konferenční sál / přízemí
Autorské čtení Marka Tomana z jeho posledního románu Chvála oportunismu spojené s prezentací unikátních 
archivních materiálů a s diskusí.
23. 10. pondělí (18.00) Německo: Vzpomínky národa Malý sál / 6. patro
Čím se liší pařížský Vítězný oblouk od mnichovského? Co má společného Sněhurka s Napoleonem? Mnoho
podobných otázek a k tomu připravených odpovědí nabízí přednáška, jež se opírá o knihu bývalého ředitele 
British Museum Neila MacGregora „Německo. Vzpomínky národa“.
25. 10. středa (16.45) Zatmění Slunce v USA 2017 Konferenční sál / přízemí
O přípravách, cestě na koních a pozorování letošního úplného zatmění Slunce z pěti stanovišť v USA.
Přednáška s unikátními obrazy úplného zatmění Slunce.
Přednáší: Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. a Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.

3. 10. úterý (17.00) Paměť tváře / Tváře paměti... nejen nuceně nasazených Malý sál / 6. patro
Beseda s autory výstavy portrétních fotografií Paměť tváře / Tváře paměti... nejen nuceně nasazených.
6. 10. pátek (9.00) Duhové čtení Malý sál / 6. patro
V rámci celostátní kampaně Týden knihoven jsme si pro vás připravili akci Duhové čtení. Náplní akce bude 
předčítání fejetonů předních českých spisovatelů (Kundera, Legátová, Vaculík, Goldflam, Nováková aj.) 
vydaných v knihovnickém časopise Duha. Texty věnované literatuře, knihovnám a čtenářství budou číst sami 
návštěvníci akce.



Připomínáme, že jsme obnovili provoz šatny v přízemí. Klíče od šatních skřínek si 
vyzvednete v šatně, kde vám budou načteny na čtenářský průkaz. Děkujeme, že si 
odkládáte v šatně a šetříte tak místo pro další čtenáře na studovnách.
Šatna je hlídaná, takže jsou vaše věci v bezpečí.
Přehled akcí MZK naleznete také na: www.mzk.cz/kalendarakci. Podrobnější informace 
o každé akci zde uvedené naleznete vždy minimálně 14 dní před jejím konáním na webu 
knihovny. VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno jinak).

11. 10. středa (17.00) Autorský večer Istvána Vöröse Videokongerenční místnost / 4. patro
Maďarský bohemista, básník, spisovatel, kritik a překladatel István Vörös se narodil v roce 1964 v Budapešti. 
V Maďarsku patří mezi velmi uznávané autory. Dokázal se prosadit i v zahraničí, kde získal i různá ocenění – 
Milánská cena a cena Jana Smreka.
19. 10. čtvrtek (18.00) Večer s Andrew Lassem Konferenční sál / přízemí
Večer volně naváže na vernisáž výstavy Nemožnosti dialogu. Fotografie, kresby, texty. Zároveň zahájí Měsíc 
surrealismu pořádaný v Moravské zemské knihovně. Členem Pražské surrealistické skupiny se A. Lass stal na 
podzim roku 1968 a jarní Prahou ještě stačil provázet Allena Ginsberga. Už tato fakta vytvářejí obraz
kaleidoskopického života plného změn a nečekaných zvratů. 
24. 10. úterý (17.00) Oči Brna: Mariina volba Konferenční sál / přízemí
Dramatik Milan Uhde osobně představí brněnskému publiku dosud neinscenovanou hru Mariina volba aneb 
Cesta nocí. 
30. 10. pondělí (17.00) Večer Petra Krále Konferenční sál / přízemí
Interpretované čtení zejména z překladů francouzské surrealistické poezie v osobním výběru Petra Krále
a s jeho osobními komentáři. Doplněno o ukázky ze surrealistické tvorby 60. let. 
31. 10. úterý (17.00) Oči Brna: Ve zpětném zrcátku Konferenční sál / přízemí
Osobnost Milana Uhdeho v dokumentech i ve vzpomínkách. Beseda nejen se spisovatelem, ale také s jeho 
přítelem Břetislavem Rychlíkem.

2.–31. 10. Oči Brna: Milan Uhde. Ohlédnutí výstava / Foyer / přízemí
Výstava věnovaná Milanu Uhdemu, výrazné osobnosti brněnského kulturního života. Přináší množství
fotografického materiálu nejen z osobního a profesního života Milana Uhdeho, ale také z divadelních her,
na nichž se autorsky podílel a jež hrála brněnská divadla. 
3. 10. úterý (17.00) Oči Brna: Krátké zastavení vernisáž / Konferenční sál / přízemí
Vernisáž výstavy Milan Uhde. Ohlédnutí. Slavnostní zahájení výstavy věnované spisovateli, dramatikovi
a scenáristovi Milanu Uhdemu. Na vernisáži promluví Petr Oslzlý, ředitel CED, a Pavel Švanda, spisovatel.
O kulturní program se postarají Eva Vrbková (zpěv) a Patrik Červák (klavír).
4. 10. – 17. 11. Paměť tváře / Tváře paměti... nejen nuceně nasazených výstava / Foyer / 3. patro (verni. 3. 10. / 19.00)
Obecně prospěšná společnost Živá paměť ve spolupráci s fotografkou Janou Stachovou
a Moravskou zemskou knihovnou představují putovní výstavu portrétních fotografií
Paměť tváře / Tváře paměti... nejen nuceně nasazených.
4. 10. – 16. 11. Tematické zahrady  – od návrhu po realizaci výstava / Foyer / 6. patro (vernisáž 4. 10. / 18.00)
Výstava představuje vznik jedinečného edukačního areálu „Tematické zahrady – Labyrint přírody a ráj zahrad“, 
který je od počátku roku 2017 součástí lednického kampusu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního 
programu Životního prostředí.
12. 10. – 12. 11. Nemožnosti dialogu. Fotografie, kresby, texty výstava / Galerie MZK / přízemí (verni. 19. 10. / 17.00)
Výstava Andrew Lasse, kulturního antropologa, surrealisty a univerzitního profesora žíjícího v USA.
20 10. – 11. 11. Moje země výstava / Foyer MZK / 1. a 2. patro (vernisáž 20. 10. / 17.00)
Výstava fotografií Pavla Radosty, fotografa a redaktora časopisu Moje země.

6. 10. pátek (18.00) / 9. 10. pondělí (17.00) Exkurze v Moravské zemské knihovně Malý sál / 6. patro
Nahlédněte do prostor druhé největší knihovny v České republice. Dozvíte se zajímavosti z více jak dvousetleté 
historie knihovny, jak vznikala stavba současné budovy, ukážeme vám knihovnu jinak. 

EXKURZE


