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PŘEHLED AKCÍ V MĚSÍCI DUBNU 2018
STANISLAV HUŇÁČEK – PRVNÍ ÚLET DOPRAVNÍHO LETADLA ZA ŽELEZNOU OPONU / EVA POKORNÁ
Úterý 3. dubna 2018, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Příběh excelentního pilota, třebíčského rodáka, který létal v RAF a který kvůli hrozící perzekuci opustil svou vlast.
Stalo se tak v dubnu 1948 při historicky prvním únosu dopravního letadla po komunistickém převratu.
Eva Pokorná je autorkou knihy Šest statečných, která zachycuje osudy šestice odvážných pilotů z Třebíče, kteří létali
v RAF. Akce je součástí projektu „Osmičkový rok v třebíčské knihovně“ finančně podpořeného MK ČR, program
Knihovna 21. století.
JÍME ZDRAVĚ / ING. IVANA TOBIÁŠOVÁ
Středa 4. dubna 2018, pobočka Modřínová. Určeno pro školy.
Beseda pro děti na pobočce Modřínová s lektorkou Ing: Ivanou Tobiášovou. Akce v rámci projektu „Knihovna má
zelenou“ podaného do GSZM Třebíč 2018, podprogram Rodina a zdraví.
FRANCOUZSKÝ KLUB 2018 – 10. ROČNÍK
BORDEAUX A LA ROCHELLE, KRÁSKY NA BŘEHU ATLANTIKU / JANA AMADOU
Čtvrtek 5. dubna 2018, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Jana Amadou jezdí do Francie jako průvodkyně, ale města na pobřeží Atlantiku mají pro ni i jiný význam. Spolu
s dalšími nadšenci založila Spolek přátel Jeana Louise Raduit de Souches (JLRDS), francouzského vojevůdce, který
ubránil Brno před dvacetinásobnou přesilou švédského vojska za jeho tažení Moravou na konci třicetileté války.
JLRDS se narodil v La Rochelle a tam o jeho zásluhách současníci nic nevěděli, dokonce ani na radnici a v muzeu.
Zásluhou spolupráce Brna, La Rochelle a Spolku JLRDS se stalo, že město má „nového“ významného rodáka a letos
otevřený most nese v La Rochelle jeho jméno. Mgr. Jana Amadou je průvodkyní Brnem pro frankofonní turisty
a odbornicí na dané téma. Akce v rámci projektu „Francouzský klub 2018“ podaného do GSZM Třebíč 2018,
podprogram Kultura.
NEZVALOVA TŘEBÍČ 2018 / 6. - 7. 4. 2018

Pátek 6. dubna 2018, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 50 Kč. Předprodej v internetové studovně.
VEČER PLNÝ NEZVALA
ROZMLUVY S NEZVALEM & BARITÓNY / MIROSLAVA HEDBÁVNÁ A ROMAN HAMPACHER
Mirka Hedbávná, třebíčská básnířka a fotografka nechá promlouvat své rýmy s básněmi Vítězslava Nezvala
a představí novou sbírku básní EJ s ilustracemi Lindy Drápelové. Roman Hampacher, kytarista, skladatel, pastor
a snílek, představí sklady a písně projektu BARITÓNY. Některé z nich jsou zhudebnělé texty Mirky Hedbávné.
RAPOVANÝ NEZVAL / JANA KOUBKOVÁ & ONDŘEJ KABRNA
Jana Koubková, zpěvačka, textařka a básnířka, zrytmizovala Nezvalovy texty a básně do rapové podoby. Na koncertě
ji doprovodí fenomenální multiinstrumentalista Ondřej Kabrna.
NONSENSOVÁ RADOST / MIROSLAV KOUPIL
Básník a performer v pásmu nonsensové pohybové poezie. Jestli tento třebíčský originál a básnický úkaz přivede
i svého upovídaného koně, to se neví – ví se ale, že se slovy a rýmy umí žonglovat jako s míčky.
Sobota 7. dubna 2018, 16:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
ČESKÉ NEBE ANEB CIMRMANŮV DIVADELNÍ KŠAFT/ DIVADELNÍ SOUBOR HURDISKA TŘEBÍČ
Opravdová divadelní hra opravdově fiktivní postavy Járy Cimrmana (a opravdové dvojice Zdeněk Svěrák - Ladislav
Smoljak) v podání divadelního souboru Hurdiska při Střední škole stavební Třebíč aneb bude veselo a moudro
v jednom.
Soubor pod vedením učitelky Evy Růžičkové od roku 2003 (s krátkou přestávkou 2006-08) pravidelně nazkouší jednu
hru ročně pro školní vánoční setkání školy. Pro velký úspěch posledních ročníků jsou od ledna zařazeny reprízy a tak
letos poprvé v knihovně můžeme vidět ojedinělý herecký ansámbl žáků a učitelů. Žáci se samozřejmě mění, ale hlavní
učitelské herecké hvězdy zůstávají. Po loňském úspěchu hry Dobytí severního pólu byl opět vybrán titul z repertoáru
Divadla Járy Cimrmana.
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PŘEHLED AKCÍ V MĚSÍCI DUBNU 2018
MAUTHAUSEN – KONEČNÁ STANICE / VLASTISLAV JANÍK, JAROSLAV ČVANČARA
Pátek 6. dubna 2018, 17:00, pobočka Modřínová !!!. Vstupné 20 Kč.
V roce 1938 krátce po anšlusu Rakouska byl zřízen u městečka Mauthausen koncentrační tábor. Místo nebylo
vybráno náhodně. Nacističtí pohlaváři se pro toto místo rozhodli z důvodu, že v okolí se nacházely žulové lomy. Práce
v lomu měla vězně zbavit veškeré vůle i života. Po zavedení klasifikace koncentračních táborů, které na přelomu let
1941 a 1942 provedl Reinhard Heydrich, byl KT Mauthausen zařazen do III. nejtěžší kategorie. Stal se z něho tábor
likvidační, kam byli posíláni s nepsaným rozsudkem smrti stovky českých vlastenců. V Mauthausenu byli zavražděni
příbuzní Jana Kubiše z Dolních Vilémovic a také podporovatelé paraskupiny SPELTER z Myslibořic. Z Mauthausenu se
stalo peklo na zemi, kde k přežití pomáhala víra a solidarita mezi vězni.
PUTOVÁNÍ 2018 – NAHORU A DOLŮ / AKCE NA PODPORU OSVĚTY AUTISMU SE KONÁ POD ZÁŠTITOU STAROSTY
MĚSTA TŘEBÍČE
Neděle 8. dubna 2018, 17:00, Zelená klubovna dospělého oddělení, 1. patro
Autismus není nemoc a člověk na spektru autismu také většinou nevypadá jako RainMan ze slavného filmu v podání
Dustina Hoffmana. Putování je šestý ročník osvětové akce – putování dospělých na spektru autismu po České
republice od města k městu. Besedy o životě lidí na spektru autismu jsou příležitostí se putujících na cokoli zeptat,
na některých se objeví různí odborníci na autismus nebo lidé, kteří jsou s autismem nějak spjati. Putování začne
na Světový den autismu v pondělí 2. dubna 2018 v Havlíčkově Brodě. Druhý den 3. dubna vyrážejí poutníci na cestu,
která končí 16. dubna besedou v Jihlavě. Nezůstávejte lhostejní, přijďte, přidejte se - uděláte něco pro své zdraví
a podpoříte dobrou věc! Bližší informace:www.adventor.org/putovani-2018.
MONGOL RALLY: HISTORKY Z CESTY/ VILÉM ONDRÁK
Pondělí 9. dubna 2018, 10:00, pobočka Modřínová. Určeno pro školy.
Mongol Rally vymyslela nebo lépe řečeno poprvé realizovala parta Angličanů, kteří přijeli do Česka na zahraniční
studia. Rozhodli se v létě po škole, že se vydají se svým autem, kam až to jen půjde a auto se jim rozpadlo na prahu
Mongolska. Přestože je v názvu závodu slovo rally, tak se nejedná o opravdový závod, je to spíš road-trip několika set
posádek z Londýna do Ulánbátaru. Posádky mohou volit libovolnou trasu a během dvou měsíců musí dojet do cíle.
Piknikův klub přihlásii do závodu tři posádky, závod odstartoval 16. července 2017 na závodním okruhu Goodwood
v Anglii a celá cesta trvala 5 týdnů.
PŘEDNÁŠKA CHIROPRAKTIKA / Ing. LÁSZLÓ VINCI
Úterý 10. dubna 2018, 16:30, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč. Předprodej vstupenek v internetové
studovně.
Jak si sami pomoci od bolestí pomocí jednoduché a účinné čínské tlakové masáže, která je velice účinná při bolestech
páteře, kolen, kyčlí i ramenních kloubů. Jak si pomocí určitých stravovacích návyků zlepšit svůj zdravotní stav.
A spousta rad přispívajících ke zdraví. Akce v rámci projektu „Knihovna má zelenou“ podaného do GSZM Třebíč 2018,
podprogram Rodina a zdraví.
Potraviny bez obalů aneb nejlepší obal je ten, který nevznikne
Středa 11. dubna 2018, 16:30 hod., pobočka Modřínová. Vstup zdarma.
V České republice existuje v současné době více jak deset bezobalových obchodů a další postupně přibývají. Jaký
sortiment zboží lze takto nakoupit? Co vzít s sebou a do čeho nakupovat? Bližší info na přednášce spojené s malou
ochutnávkou. Akci pořádá Zdravé město Třebíč ve spolupráci s prvním bezobalovým obchodem v Třebíči.
PERLY SVĚTOVÉ ARCHITEKTURY. 4. ČÁST. Gotika a renesance / Ing. arch. LUBOR HERZÁN
Čtvrtek 12. dubna 2018, 16:30, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
V další části cyklu s bývalým městským architektem Luborem Herzánem navštívíme perly gotické a renesanční
architektury.
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AKCE PRO SENIORY
Na cyklus byla podána žádost v rámci Grantového systému Zdravého města Třebíč 2018.
PŘEDPOVÍDÁNÍ POČASÍ / Mgr. MICHAL ŽÁK, Ph.D.
Pondělí 16. dubna, 9:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Jaké bude počasí? To je otázka, kterou si téměř denně pokládáme. Jaké jsou principy moderního předpovídání
počasí, jaké přístroje se používají? Jak dobré jsou dnešní předpovědi? A proč záleží na tom, odkud čerpáme
informace o počasí? Nejen na tyto otázky odpoví třebíčský rodák Michal Žák.
Mgr. Michal Žák, Ph.D. je jednou z nejznámějších osobností české klimatologie a meteorologie. Absolvoval třebíčské
gymnázium a Matematicko - fyzikální fakultu UK. Od roku 2005 působí v Redakci počasí v České televizi. Spolupracuje
s Českým hydrometeorologickým ústavem a na zmíněné fakultě také meteorologii a klimatalogii přednáší. Akce je
součástí projektu „Na Zemi i nad Zemí“ podaného do Grantového systému Zdravého města Třebíč 2018.
BRDY / MILUŠKA MRVKOVÁ
Pondělí 30. dubna, 9:00, hudební oddělení. Vstupné 20 Kč.
Promítání třebíčské seniorky Milušky Mrvkové.
DEN ZEMĚ V KNIHOVNĚ
Akce jsou součástí projektu „Na Zemi i nad Zemí“ podaného do Grantového systému Zdravého města Třebíč 2018.
PŘEDPOVÍDÁNÍ POČASÍ / Mgr. MICHAL ŽÁK, Ph.D.
Pondělí 16. dubna, 9:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč. Info viz Akce pro seniory.
PŘECHOD GRÓNSKÉHO LEDOVCE / ZDENĚK LYČKA
Pondělí 16. dubna 2018, 16:30 hod., sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka je pozoruhodnou kombinací diplomata, úředníka a dobrodruha v jednom. Jeho kniha
„Na lyžích napříč Grónskem“ je osobní zprávou o ledové zemi, kterou si autor jako český velvyslanec v Dánsku
zamiloval a málem tam pak zmrznul, když se v dubnu 2011 se třemi Dány vydal ze západního pobřeží na východ.
Čtyřčlenná výprava BIG ICE EXPEDITION 2011 napříč grónským ledovcem urazila za 28 dní na lyžích téměř 600 km.
Vyprávění o cestě bílou pustinou připomíná dobrodružné klukovské výpravy, ale nezakrývá, že i přes dnešní skoro
dokonalé zabezpečení jde o život. Knížka provázená působivými fotografiemi představuje Grónsko skutečné a beseda
navazuje na vernisáž ilustrací Martina Velíška ke knize „Grónské mýty a pověsti“ Knuda Rasmussena, které autor
přeložil spolu se svou ženou Violou (konec výstavy 13. 4. 2018).
Z HLUBIN OCEÁNU NA AZORSKÉ OSTROVY / TOMÁŠ KŮDELA
Úterý 17. dubna 2018, 17:00 hod., sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Azorské ostrovy jsou považovány za pozůstatky bájné Atlantidy a jejich dosažení bylo donedávna výsadou odvážných
mořeplavců. S rozvojem nízkonákladové letecké dopravy ale i zde narůstá počet turistů a s tím problémy
s udržitelností ochrany dosud panenského prostředí.
NA SEVER OD SLUNCE
Čtvrtek 19. dubna 2018, 16:00, sál hudebního oddělení. Vstup zdarma.
Inge a Jørn jsou surfaři, kteří se na devět měsíců usadili na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska. Svůj životní styl
odpovědných surfařů dotahují k dokonalosti i tím, že se živí levným prošlým jídlem a jejich dodávka jezdí
na přepálený olej. Fantastické záběry přírody, dobrodružného surfování za polární noci i „běžného“ pobývání na pláži
spojuje čirá radost ze života mimo civilizaci. Režie: I. Wegge, J. Nyseth Ranum. Země původu: Norsko. Rok výroby:
2012. Film v originálním znění s českými titulky.
MOHELENSKÁ HADCOVÁ STEP /JAROSLAVA HERZÁNOVÁ
Čtvrtek 19. dubna 2018, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
U příležitosti Dne Země si připomeneme jednu z nejvýznamnějších národních přírodních rezervací České republiky,
která je skutečným klenotem přírody na Moravě. Za přírodní rezervaci byla step vyhlášena již v roce 1933, v roce
1992 byla převedena na národní přírodní rezervaci a v roce 2005 dokonce zařazena do soustavy Natura 2000.
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PŘEHLED AKCÍ V MĚSÍCI DUBNU 2018
Hormonální a lunární jóga / Martina Mangová
Hormonální jóga, pátek 20. dubna, 17:00 + sobota 21. dubna, 9:00 / Lunární jóga, neděle 22. dubna 2018, 9:00.
Semináře a praktická cvičení pro přihlášené zájemce. Přihlášky u Martiny Mangové, tel.: 602 526 957,
hormonjoga@email.cz , https://martinamangova.cz/seminare/ . Informace: www.martinamangova.cz .
LiStOVáNí: Nejlepší kniha o fake news! / Miloš Gregor, Petra Vejvodová a Zvol si info
Středa 25. dubna 2018, 17:15, sál hudebního oddělení. Vstupné 60 Kč, v předprodeji 50 Kč.
Od Miloše Zemana přes raketu mířící na Havajské ostrovy až po létající talíře. Média, politici, sociální sítě – ze všech
těchto zdrojů se na nás neustále valí. Co ale fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jedná se
o fenomén posledních let? Nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo
a proč je vypouští? LiStOVáNí přináší na jeviště opět další vysoce aktuální téma vtipnou a neotřelou scénickou
formou.
- vydalo nakladatelství CPress / Albatrosmedia v roce 2018
- účinkují: Alan Novotný (alt. Jan Brožek) a Jiří Ressler
Nebojte se zeptat svého lékaře: Alergie kolem nás / MUDr. Jan Richter
Čtvrtek 26. dubna 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 alergie, jejich příčina, prevence a léčba.
Ing. Václava Jandečková: Akce Kámen
Pátek 27. dubna 2018, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Václava Jandečková, členka Českého centra Mezinárodního PEN klubu, spisovatelka, nositelka ceny v oboru literatury
faktu, publicistka a badatelka se věnuje historickému výzkumu s cílem odhalovat a mapovat nezákonné praktiky
komunistického režimu po únoru 1948. Kromě knih o tzv. akci Kámen je rovněž autorkou knihy Kauza Jan Masaryk
(nový pohled): Doznání k vraždě a tajný přešetřovací proces StB z let 1950–1951.
Poúnorové události s sebou přinesly i odchod řady významných politiků, novinářů, spisovatelů, umělců
a představitelů armády do exilu. StB proti těm československým občanům, kteří se po únoru 1948 snažili odejít bez
vědomí komunistických úřadů do zahraničí, vytvořila provokační metodu označovanou jako akce Kámen (Kameny).
První vynucený převod se uskutečnil 23. dubna 1948. Odhalením pozadí akce Kámen se zabývá několik knih Václavy
Jandečkové. Akce je součástí projektu „Osmičkový rok v třebíčské knihovně“ finančně podpořeného MK ČR, program
Knihovna 21. století
VÝSTAVY
Grónské mýty a pověsti / Martin Velíšek
Do 13. dubna 2018, sál hudebního oddělení
Výstava ilustrací Martina Velíška ke knize Knuda Rasmussena.
TŘEBÍČŠTÍ VETŘELCI / Petr Cihlář
Do 27. dubna 2018, pobočka Borovina
Výstava fotografií uměleckých děl v letech 1965 – 1989 v třebíčském veřejném prostoru.
MY JSME RÁDI KAMARÁDI
4. – 30. dubna 2018, pobočka Modřínová
Výstava z činnosti a prací klientů 2. oddělení Denního rehabilitačního stacionáře na Družstevní ulici.
Studio Cantus Slunko Třebíč – 40. výročí dětského pěveckého sboru
9. dubna – 17. května 2018, vestibul knihovny Hasskova
Stovky zpívajících dětí, desítky doživotních amatérských hudebních nadšenců, řada úspěšných profesionálů – i to je
výsledek 40 let práce sbormistryně Heleny Noskové a jejích spolupracovnic.
Akce knihovny podpořili:

