Městská knihovna v Třebíči

Hasskova ul. č. 102/2, tel. 568 619 520 (2), www.knihovnatr.cz, facebook.com/knihovnatrebic

Březen 2017
Informace je poskytována se souhlasem příjemce dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti. Zrušení odběru zpráv je možné osobně nebo emailem
na adrese registrace@knihovnatr.cz .
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ. KAMPAŇ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ČTENÁŘSKÝ ROK V TŘEBÍČI, NA KTERÝ
BYLA PODÁNA ŽÁDOST V RÁMCI GRANTOVÉHO SYSTÉMU ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBÍČ 2017.
Knihovna se připojuje k celostátní akci, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).
Cílem kampaně je posilovat společenský význam četby a její důležitost pro rozvoj osobnosti člověka po celou
dobu života. V rámci kampaně bude letos opět vyhlášen Čtenář roku jako ocenění těch, kdo služby knihoven
nejvíce využívají.
Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku bývá počet výpůjček za uplynulý rok a stanovené téma - oceněny
už byly nejlepší čtenářské rodiny, nejlepší tátové čtenáři, nejlepší děti, v roce 2017 budou vyhlášeny nejlepší
ČTENÁŘSKÉ BABIČKY. Celostátní Čtenář roku bude vyhlášen v dubnu při předávání cen Magnesia Litera.
NEJLEPŠÍ ČTENÁŘSKÁ BABIČKA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY A POBOČEK MODŘÍNOVÁ A BOROVINA
Středa 8. března 2017, 16:00, Zelená klubovna dospělého oddělení, 1. patro
Ocenění tří nejlepších čtenářských babiček třebíčské knihovny. S kulturním programem vystoupí děti ze ZŠ
Týnská a ZŠ Horka – Domky.
BESEDA SE SPISOVATELKOU ZUZANOU POSPÍŠILOVOU
Čtvrtek 9. března2017 . 8:15, 9:15 hod. dětské oddělení, 10:30 pobočka Modřínová
Zuzana Pospíšilová je dětská psycholožka a úspěšná autorka knížek pro děti a mládež. Její knížky jsou plné
zábavného poučení i poučné zábavy. Akce je určena dětem ze ZŠ.
JAK SE DĚLÁ ILUSTRACE A KOMIKS
Čtvrtek 30. března 2017, 10:00 hod., sál hudebního oddělení
Beseda s workshopem s třebíčským rodákem Petrem Koplem.
Petr Kopl se věnuje tvorbě komiksů. Ilustroval téměř čtyřicet knih, z velké části učebnic jazyků pro děti. Jeho
příběhy byly publikovány i v časopise Čtyřlístek, do komiksové formy převedl například Dumasovy Tři
mušketýry, Krále Artuše nebo Psa baskervillského. Spolupracuje s Veronikou Válkovou, které ilustruje její
severskou fantasy sérii Wetemaa i cyklus Dobrodružné výpravy do minulosti.
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ. Na přednášky pro seniory byla podána žádost v rámci Grantového systému
Zdravého města Třebíč 2017.
PERLY SVĚTOVÉ ARCHITEKTURY. 3. ČÁST. PŘEDROMÁNSKÁ A ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA
Pondělí 6. března 2017, 9:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Další z cyklu přednášek Ing. arch. Lubora Herzána.
ČTENÍ- FITNESS PRO NÁŠ MOZEK
Úterý (!)14. března 2017, 9:00, klubovna dospělého oddělení. Vstupné 20 Kč.
Během setkání s lektorkou Janou Vejsadovou, certifikovanou trenérkou paměti III. stupně, si senioři přiblíží
význam čtení v každém věku a na konkrétních příkladech si zábavnou formou procvičí a vyzkouší, jaký vliv má
proces čtení na kognitivní funkce mozku.
JOSEF ČAPEK
Pondělí 27. března 2017, 10:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Přednáška Kristiny Váňové, ředitelky Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Kristina Váňová byla v
roce 1994 zakládající členkou Nadace Čapkova Strž. V letech 2009-2015 byla předsedkyní Společnosti bratří
Čapků a za jejího působení se rozšířila propagace odkazu bratří Čapků i do zahraničí. Projekt Kulturní
kalendárium byl předložen do grantového programu Knihovna 21. století Ministerstva kultury.

KROCENÍ LITERÁRNÍ MÚZY. SEMINÁŘ TVŮRČÍHO PSANÍ PRO MLADÉ SPISOVATELE VE VĚKU 12-19 LET
Středa 1. března 2017, 10:00 – 11:00 (I. kategorie), 11:15-12:45 (II. kategorie).

Seminář tvůrčího psaní pořádaný Památníkem písemnictví na Moravě, Muzeum Brněnska p. o., je
doprovodným programem literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy.
Seminář je bezplatný. Zájemci se mohou přihlásit emailem na adrese pamet@muzeumbrnenska.cz nebo
telefonicky na čísle 547 229 932. Více informací na stránkách http://www.muzeumbrnenska.cz.
FRANCOUZSKÝ KLUB 2017 – 9. ROČNÍK
CO V BEDEKRU NEBYLO / PETR RAJCHERT (S BÁROU SRNCOVOU)
Čtvrtek 2. března 2017, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20,- Kč.
Herec a moderátor Petr Rajchert společně s Michaelou Maurerovou provázeli pořadem Bedekr Francie, který
vysílala ČT2 na podzim 2016. Diváci se dozvěděli řadu zajímavostí o francouzských městech, ale jistě byla i řada
věcí, které kvůli časovému omezení nezazněly. Co v Bedekru nebylo a kam by se po zkušenostech z natáčení
podíval soukromě a na delší dobu.
Projekt Francouzský klub 2017 byl předložen do grantového programu Knihovna 21. století Ministerstva kultury.
LiStOVáNí / ERNEST HEMINGWAY: MÍT A NEMÍT
Pondělí 6. března 2017, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné v předprodeji 50,- Kč, na místě 60,- Kč.
Třicátá léta, hospodářská krize, kapitán Harry Morgan, drsný život na moři, galony pašovaného rumu mezi
Kubou a Floridou, hodně střelby, dobrodružství, ale i humoru, a hlavně Ernest Hemingway! Klasika z roku
1937, kterou ve 40. letech podle scénáře Williama Faulknera, nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1949,
zfilmovali s Humphrey Bogartem v hlavní roli. Slavný román vydal Odeon v přitažlivé grafické úpravě Martina
Peciny v rámci desetisvazkové autorské řady. LiStOVáNí se tedy tentokrát vydá na plavbu po literární klasice,
očekávejte však moderní aktuální vlnobití!
- účinkují: Pavel Oubram a Tomáš Drápela (oba alt. Lukáš Hejlík)
- v překladu Radoslava Nenadála vydalo nakladatelství Odeon
DĚTSTVÍ NENÍ JEN TAK / DAGMAR BENEŠOVÁ / AUTORSKÉ ČTENÍ
Čtvrtek 9. března 2017, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstup zdarma.
Třebíčská autorka Dagmar Benešová vrací čtenáře do doby minulé, do svého dětství a dospívání. Předkládá
momenty tragické i veselé, protože humor je něco, čím lidé bojují proti tuposti, nesmyslům i bezmoci. Čtenáři
dostávají do ruky knihu z rodu Bylo nás pět Karla Poláčka a Hrdého Budžese od Ireny Douskové (PhDr. Michal
Žák).
RUŠTÍ BARDI / VLADIMIR VYSOCKIJ / EVA KUDRJAVCEVA MALENOVÁ A ALEXEJ KUDRJAVCEV
Pátek 10. března 2017, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20,- Kč.
Druhá ze série přednášek s živým vystoupením o legendárních ruských bardech. Na kytaru hraje a zpívá
moskevský písničkář Alexej Kudrjavcev, který patří k nejlepším současným interpretům ruské autorské písně.
NEBOJTE SE ZEPTAT SVÉHO LÉKAŘE/ KDYŽ NÁS TRÁPÍ ŽLUČNÍK
Čtvrtek 16. března 2017, 16:30, sál hudebního oddělení. Vstup zdarma.
Jaké jsou příznaky onemocnění žlučníku, prevence, dieta i léčba. Přednáší MUDr. Tomáš Madrý.
Moderuje Petr Palovčík, tiskový mluvčí nemocnice. Na závěr prostor pro vaše dotazy. Malou ochutnávku zdravé
stravy připravila PAŽITKA.
Přednáška v rámci cyklu Nebojte se zeptat svého lékaře ve spolupráci Zdravého města Třebíč a Nemocnice
Třebíč. Cyklus se koná za finanční podpory VZP.
JEDEN SVĚT. FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH / WWW.JEDENSVET.CZ/2017
WWW.JEDENSVET.CZ/2017/TREBIC
Pátek 17. až neděle 19. března pro veřejnost, pondělí 20. března a úterý 21. března 2017 pro školy
Promítání dokumentárních filmů o lidských právech.
Pátek 17. 3.
17:00 zahájení festivalového ročníku,
17:10 Duši neprodám, 60 min., následuje debata s režisérkou snímku Evou Tomanovou
20:00 Čekání, 60 min.
Sobota 18. 3.
16:00 O čo ide Idě, 70 min., následuje debata s filharmonikem Petrem Kadlecem
19:00 Není úniku, 90 min.
21.00 afterparty se skupinou Vasilův Rubáš, koná se v Hudebním klubu B
Neděle 19. 3.
16:00 Zlatý úsvit, 90 min., následuje debata s hostem Dominikem Ferim
19:00 Plastic China, 90 min.

ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH VČERA A DNES. 3. ČÁST. RENESANČNÍ A BAROKNÍ ARCHITEKTURA
Čtvrtek 23. března 2017, 16:30, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Další z cyklu přednášek Ing. arch. Lubora Herzána, který nás postupně seznamuje s jednotlivými stavebními
slohy, včetně ukázkových staveb v Česku i na Vysočině.
HORMONÁLNÍ JÓGA
Čtvrtek 23. března 2017, 17:00 hod., klubovna dospělého oddělení
Přednáška PaedDr. Martiny Mangové, cvičitelky hormonální a lunární jógy. Na přednášku byla podána žádost
v rámci Grantového systému Zdravého města Třebíč 2017.
OSOBNÍ KONZULTACE S VIZÁŽISTKOU DANOU BERANOVOU
Úterý 28. března 2017, 14:00 – 19:00, sál hudebního oddělení. Cena 150 Kč.
V návaznosti na prezentaci dne 16. 2. 2017 (kampaň Národní týden manželství) nabízíme možnost osobní
konzultace s vizážistkou Danou Beranovou. Zájemci se mohou hlásit na individuální termíny od 14:00 hod. cca
na ½ hodiny. Rezervace na tel.: 568 619 523 nebo osobně v internetové studovně, přízemí knihovny Hasskova.
ÍRÁN: POHLED DO ZÁKULISÍ / JIŘÍ SLADKÝ
Čtvrtek 30. března 2017, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20,- Kč.
První ze tří přednášek + výstava v květnu.
Je Írán ďábelskou zemí? Jak se islám promítá do každodenního života? Neobvyklý pohled do zákulisí šíitských
rituálů nabízí RNDr. Jiří Sladký, autor dvou knih o současném Íránu. Pozvánka k hrobkám světců, k nimž míří
nekonečná procesí, do hlučných průvodů kajícných věřících i na soukromé duchovní obřady, kam obvykle může
jenom pravověrný muslim. Pohled na všední život 70milionové prudce se rozvíjející země. Jak se baví mladí a
starší, co smějí anebo nesmějí ženy a co naopak muži. Má se turista se v Íránu bát? Vyprávění se pokusí o téměř
nemožné - prolomit předsudky, kterých se kolem šíitského Íránu nahromadilo víc než požehnaně, nebo alespoň
donutit k zamyšlení.
VÝSTAVY:
HALAHOJ NA PLÁTNĚ / 15. VÝROČÍ STUDENTSKÉHO KLUBU
1. března – 28. dubna 2017, vestibul knihovny a sál hudebního oddělení
Halahoj, studentský klub Katolického gymnázia Třebíč, nabízí rozmanité využití volného času především dětem
a mládeži. V roce 2017 slaví 15 let od svého založení. Putovní výstava foto obrazů dokumentujících různorodé
aktivity Halahoje je jednou z připravovaných akcí oslav.
OKOLÍ TŘEBÍČE VE FOTOGRAFII
Do 30. března 2017, pobočka Borovina
Výstava fotografií Miroslava Máci.
ISLAND
1. – 31. března 2017, pobočka Modřínová
Výstava fotografií Jarmily Koláčkové.

