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PŘEHLED AKCÍ V MĚSÍCI BŘEZNU 2018
Březen - měsíc čtenářů. 9. ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti,
vyhlašovaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků

ČTENÁŘ ROKU – NEJMLADŠÍ ČTENÁŘ (ČTENÁŘKA)
Úterý 13. března 2018, 10:00 hod., pobočka Modřínová
Ocenění nejmladší čtenářů (čtenářek) roku 2018 (pobočka Borovina, pobočka
Modřínová, dětské oddělení ústřední budovy). Ocenění předá místostarosta Třebíče
Milan Zeibert. O kulturní vystoupení se postarají děti z MŠ Benešova.

AKCE PRO SENIORY
Na cyklus bude podána žádost v rámci Grantového systému Zdravého města Třebíč 2018.
HUDEBNÍ SOUBOJ S PAMĚTÍ / JAN BUKOVSKÝ
Pondělí 5. března 2018, 9:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Další vzpomínání na písničky 50. - 60. let bude zaměřeno na ženská jména. Oslavíme jím Mezinárodní den žen.
Pořadem provází Jan Bukovský.
KNIŽNÍ KULTURA V OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY / PhDr. Eduard Burget, Ph.D.
Pondělí 12. března 2018, 10:00!!, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Přednáška PhDr. Eduarda Burgeta, Ph.D. bude zaměřena na vývoj nakladatelského podnikání v období
meziválečného Československa s malými přesahy do období předešlého. Předmětem našeho zájmu budou tradiční
nakladatelské domy Josefa Richarda Vilímka, Františka Topiče a Františka Borového, stejně tak i malá moderní
nakladatelství založená až po vzniku Československé republiky. Akce je součástí projektu Osmičkový rok v Třebíči
podaného na MK ČR, program Knihovna 21. století.
HORÁCKÉ KRASLICE / Hana Šmikmátorová
Pondělí 19. března 2018, 9:00 hod., klubovna dospělého oddělení. Vstupné 20 Kč.
Držitelka titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina Hana Šmikmátorová přijede v předvelikonočním
období popovídat o zdobení horáckých kraslic a předvede také ukázky jejich zdobení. Zájemci si mohou pod jejím
vedením kraslice také sami nazdobit. Případné zájemce o vlastní zdobení prosíme o nahlášení v knihovně
(ebazalova@knihovnatr.cz, 568 619 522), ostatní zájemci o akci se nahlašovat nemusí.
Malování kraslic provází Hanu Šmikmátorovou celým životem, jako členka folklorního souboru Vysočan
v Jihlavě se naučila malovat horácké kraslice v roce 1973 na kurzu lektora a horáckého národopisného pracovníka
a učitele Vratislava Bělíka. Její výtvory se dostaly do celého světa – Japonska, Ameriky nebo Francie. V současné době
je už v penzi a své dovednosti se snaží předávat dalším generacím.
BRNĚNSKÉ PODZEMÍ. 2. ČÁST. JAKUBSKÉ NÁMĚSTÍ A KOSTNICE U SV. JAKUBA / Ing. Aleš Svoboda
Pondělí 26. března 2018, 9:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Cyklus přednášek s Ing. Alešem Svobodou, největším znalcem brněnského podzemí. Přednáška o minulosti
prostranství kolem kostela sv. Jakuba a o nejbizarnějším nálezu brněnského podzemí. Historie objevení kostnice pod
bývalým svatojakubským hřbitovem, který se rozprostíral na dnešním Jakubském náměstí. Posluchači se seznámí
s fakty, která možná ani netuší, a také pochopí, proč je plocha náměstí tak magicky přitažlivá.
FRANCOUZSKÝ KLUB 2018 – 10. ROČNÍK
LISTOVÁNÍ: A TAKOVÁ TO BYLA LÁSKA / ANNA GAVALDA
Čtvrtek 1. března 2018, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Francouzský klub knihovny v Třebíči zve na představení projektu scénických čtení z děl soudobých autorů, tentokrát
z díla francouzské autorky Anny Gavalda. Odejít nebo zůstat. Kdo to z nás ve vztahu kdy neřešil? Zničehonic stojí
manžel třicetileté Chloé u dveří s kufrem v ruce a oznamuje jí, že od ní odchází. V šoku a bolesti ji odváží tchán, starý
nepříjemný mrzout Pierre, na svoji chalupu. V nadcházející noci odhaluje snaše důvody svého celoživotního
mrzoutství - manželství založené na povinnosti k manželce a dětem, kterým sice otřásl vztah k "jediné lásce jeho
života", ale nezničil je. Zůstat, nebo odejít?
- vydalo nakladatelství Mladá Fronta v překladu Silvie Dokulilové
- účinkují: Věra Hollá a Zdeněk Černín
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JIŽNÍ KOREA / JIŘÍ ZHOŘ
Pátek 2. března 2018, 17:00 hod., sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Jirka Zhoř je student z Třebíče. Ale je i studentem z Finska (prezentaci jsme viděli loni v lednu), brigádníkem
z Chamonix (prezentaci s bratrem Přemyslem jsme viděli také loni v lednu ve Francouzském klubu) a studentem
z Jižní Koreje, odkud psal dlouhé zprávy o tom, jak korejští studenti přistupují ke studiu, jaké mají podmínky a co je
motivuje být stále lepší.
2X INDIE / MARTINA KALENDOVÁ
INDIÍ KŘÍŽEM KRÁŽEM / MARTINA KALENDOVÁ
Úterý 6. března 2018, 16:30 hod., sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Více než rok strávili Martina Kalendová s přítelem v Indii, takže by se dalo říci, že jejich postřehy budou jiné než
uspěchané zážitky průměrného turisty. O nízkorozpočtovém cestování, problémech a nevšedních zážitcích v druhé
nejlidnatější zemi světa. Navazuje přednáška Kumba Mela v pondělí 12. 3. 2018.
KUMBHAMÉLA – NEJVĚTŠÍ NÁBOŽENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ LIDÍ SVĚTA
Pondělí 12. března 2018, 16:30 hod., sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Kumbhaméla je hinduistická pouť, jíž se účastní obrovské množství lidí. Koná se čtyřikrát za dvanáct let a místo jejího
konání se střídá ve čtyřech městech: v Iláhábádu, Haridváru, Udždžainu a Násiku. V roce 2013 se pouti v Iláhábádu
zúčastnilo přes 100 milionů hinduistů, z toho jeden den jich bylo 30 milionů.
PERLY SVĚTOVÉ ARCHITEKTURY. 3. ČÁST. PŘEDROMÁNSKÁ A ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA / ING. ARCH. LUBOR
HERZÁN
Čtvrtek 8. března 2018, 16:30 hod., sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Opakování úspěšného cyklu o nejvýznamnějších světových stavbách od nejstarších dob po současnost. S ing. arch.
Luborem Herzánem navštívíme perly románské architektury.
GRÓNSKÉ MÝTY A POVĚSTI / ZDENĚK LYČKA A MARTIN VELÍŠEK
Pátek 9. března 2018, 16:30 hod., sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Přednáška k výstavě ilustrací Martina Velíška ke knize Grónské mýty a pověsti. Zdeněk Lyčka a Viola Lyčková jsou
překladateli knihy Knuda Rasmussena a dlužno říci, že čtení takové knihy není pro každého. Stejně jako ilustrace,
které mnohé čtenáře vyděsí neskrývanou erotikou a vulgaritou.
SPRAVEDLIVÍ MEZI NÁRODY - PŘEMYSL PITTER A ANTONÍN KALINA/ MGR. PAVLA KRAJČOVIČOVÁ
Čtvrtek 15. března 2018, 17:00 hod., sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Přednáška třebíčské autorky Pavly Krajčovičové o Přemyslu Pitterovi a Antonínu Kalinovi, zachráncích dětí
a nositelích tohoto titulu. Přemysl Pitter a Antonín Kalina riskovali svůj vlastní život, aby zachránili stovky jiných
životů. Své činy považovali za samozřejmost. Pomáhali dětem různých národností v těch nejtěžších podmínkách
v období druhé světové války.
Mgr. Pavla Krajčovičová v r. 2017 obhájila diplomovou práci na téma Miroslav Dědič, Přemysl Pitter, Johann Heinrich
Pestalozzi - komparace, za kterou získala magisterský titul. Téhož roku se stala spoluautorkou publikace Zachránci
dětí, o českých nositelích titulu Spravedlivý mezi národy.
ONE WORLD - JEDEN SVĚT 2018 / FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH
Výběr z nabídky světového festivalu dokumentárních filmů, jehož ústředním tématem jsou často palčivé otázky
mezinárodních lidských, rodinných a společenských práv.
Pro veřejnost: pátek 16., sobota 17. a neděle 18. března 2018, od 17:00.
Pro školy: pondělí 19. Až pátek 23. 3. 2018, 8:00 – 13:00.
Kontakt pro média v Třebíči: Petra Kopečková, kopeckovapetra@gmail.com

Městská knihovna v Třebíči
Hasskova ul. č. 102/2, 674 01 Třebíč, , tel. 568 619 520,
www stránky: www.knihovnatr.cz,
facebook.com/knihovnatrebic, email: mailto:KNIHOVNA@KNIHOVNATR.CZ

PŘEHLED AKCÍ V MĚSÍCI BŘEZNU 2018
OBRANA JIHOZÁPADNÍ MORAVY NA PODZIM 1938 - VÝSTAVBA OPEVNĚNÍ NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ
A SOUSTŘEDĚNÍ ČS. ARMÁDY K OBRANĚ TOHOTO PROSTORU V ZÁŘÍ 1938 / MILOSLAV SVITÁK
Pondělí 19. března 2018, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Miloslav Sviták je autorem knih o výstavbě vojenského opevnění na jihozápadní Moravě. V létě 1993 rekonstruoval
objekt lehkého opevnění nedaleko obce Klášter a později jej zpřístupnil jako Muzeum čs. opevnění Klášter. Jeho
přednáška se bude týkat soustředění čs. armády
k obraně tohoto prostoru v září 1938.
Akce je součástí projektu Osmičkový rok v Třebíči podaného na MK ČR, program Knihovna 21. století.
LOVY SKVOSTŮ TEMNÉ OBLOHY / PETR HORÁLEK
Úterý 20. března 2018, 17:00 hod., sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Druhá přednáška z pětidílné série. Hvězdná obloha nabízí tolik skvostů - není to jen Mléčná dráha nebo okem
viditelné objekty vzdáleného nebe. Jsou to i jevy, s nimiž se na příměstské obloze můžeme prakticky rozloučit.
Dokonce existují i některé úkazy, které nejsou dodneška spolehlivě vysvětleny, neboť se je podařilo spatřit až
s rozvojem fotografické techniky v místech s tmavou oblohou. S čím dál více narůstajícím světelným znečištěním je
ohroženo jejich pozorování a výzkum. A neposledně, tedy hlavně, jedině opravdu tmavá obloha nabízí ten snový
obraz, který mnozí považují jen za smyšlenou romantickou představu. Co je to fenomén „tmavé oblohy za městem“?
Proč cestovat na Kanárské ostrovy, do Chile nebo do Tichomoří? I to se na přednášce s autentickými fotografiemi
autora dozvíte.
Následuje: 19. 6. 2018 / Zatmění Měsíce.
NEBOJTE SE ZEPTAT SVÉHO LÉKAŘE: BULIMIE A ANOREXIE (PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY) /
PHDR. EMIL SEDLÁK A MGR. ZDEŇKA BARTOŠOVÁ
Čtvrtek 22. března 2018, 16:30 hod., sál hudebního oddělení. Vstup zdarma.
Další z cyklu akcí pořádaných Zdravým městem Třebíč ve spolupráci s Nemocnicí Třebíč a Městskou knihovnou
v Třebíči. Tématem budou poruchy příjmu potravin – bulimie a anorexie. Jak ovlivňují poruchy příjmu potravy náš
život? Rizikové faktory. Kde hledat pomoc? Léčba a prevence. Na závěr prostor pro vaše dotazy. Přednáší: PhDr. Emil
Sedlák, klinický psycholog a Mgr. Zdeňka Bartošová, vedoucí nutriční terapeutka.
ŽENA Z ROKU 1899 / MILAN KRČMÁŘ
Pátek 23. března 2018, 17:30 hod., sál hudebního oddělení. Vstup zdarma.
„Můj život byl úplně obyčejný,“ říká 117letá paní Neumannová, která je poslední na světě, kdo se narodil v roce
1899. Což by mohla být pravda, kdyby ovšem neznala osoby a nezažila jejich často tragické příběhy, o kterých před
desítkami let mluvila celá Třebíč. Křest nové knihy Milana Krčmáře, ve kterých jsou do příběhů zasazeny pravdivé
reálie a události Třebíče posbírané z článků dobových novin.
„CO SE DO KOTLÍKU NEVEŠLO“
Pátek 23. března 2018, 17:00 hod., pobočka Modřínová
Pásmo trampských písniček v podání třebíčské hudební skupiny Dvorkaři.
Akce je součástí projektu Osmičkový rok v Třebíči podaného na MK ČR, program Knihovna 21. století.
GORILY V MLZE (… PARDON, V PRAZE) / JAN BEDŘICH
Pondělí 26. března 2018, 16:30 hod., sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Gorilí přednáškové tour zastavuje v Třebíči. Jan Bedřich, student Veterinární univerzity Brno, se věnuje zejména
etologii goril v podmínkách pražské ZOO. Jeho práce má již dnes mezinárodní ohlas.
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NA KOLE HORSKÝMI PRŮSMYKY 1. BALKÁN / RADOMÍR ČÍŽEK
Úterý 27. března 2018, 17:00 hod., sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Cestovatelská beseda s Radomírem Čížkem, který se vydal sám na vlastní pěst na dvoutýdenní cestu na kole napříč
Balkánským poloostrovem. Na svém dlouhém putování z Atén do Budapešti nakonec našlapal přes 1700 km, přičemž
projel postupně Řeckem, Albánií, Černou horou, Chorvatskem, Bosnou a Maďarskem. Vyprávět bude o lidech, které
na své cestě potkal, o přírodních krásách, kterými s úžasem projížděl, o jídle, kterým se stravoval, o místech, kde
spal, o dobrodružstvích, která zažil, o předsudcích, kterých se zbavil, a o každodenních slastech a strastech
dobrodruha.

PRO DĚTI
RYCHLÉ ŠÍPY SLAVÍ 80 LET
Do 20. března 2018, dětské oddělení
Nakresli obrázek, nebo vyplň test a vyhraj knihu!!! Vyhodnocení soutěže proběhne v pondělí 26. 3. 2018.
NOC S ANDERSENEM
Pátek 23. března 2018, dětské oddělení
Zapojení do akce podporující dětské čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského
pohádkáře, Hanse Christiana Andersena. Zadáno pro děti ze ZŠ.

VÝSTAVY
GRÓNSKÉ MÝTY A POVĚSTI / MARTIN VELÍŠEK
1. března – 13. dubna 2018, sál hudebního oddělení
Výstava ilustrací Martina Velíška ke knize Knuda Rasmussena. Vernisáž v pátek 9. 3. 2018 v 16:30 s besedou
překladatele knihy Zdeňka Lyčky.
VELIKONOCE, PROBOUZENÍ JARA
1. - 29. března 2018, pobočka Modřínová
Výtvarné výrobky dětí ze školní družiny ZŠ a MŠ Na Kopcích
JEDEN SVĚT
16. - 23. března 2018, sál hudebního oddělení
Výstava k stejnojmennému festivalu dokumentárních filmů o lidských právech.
TŘEBÍČŠTÍ VETŘELCI / PETR CIHLÁŘ
5. března – 27. dubna 2018, pobočka Borovina
Výstava fotografií uměleckých děl v letech 1965 – 1989 v třebíčském veřejném prostoru.

