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PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH V ČERVNU 2019
BRNĚNSKÉ PODZEMÍ: Česká a Solniční ulice / Ing. Aleš Svoboda
Pondělí 3. června 2019, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Další z cyklu přednášek s největším znalcem brněnského podzemí Ing. Alešem Svobodou.
Tentokrát bude zaměřena na nejfrekventovanější ulice v Brně. Poodhalí tajemné chodby a sklepení, které se pod ní
a pod ulicí Solniční nacházejí. Ukázány budou dochované zbytky středověkých sklepů i zbytky mostu pod Českou ulicí.
Představena bude také historie a vývoj těchto ulic v návaznosti na Moravské náměstí včetně tunelu a štol, které k němu
patří.
FRANCOUZSKÝ KLUB 2019: Francouzská Guyana, 2. část / Ing. Aleš Pokorný
Čtvrtek 6. června 2019, 17:00, hudební oddělení. Vstupné 20 Kč.
Druhá část prezentace o Francouzské Guyaně, bývalé kolonii a dnes francouzském departmentu na jihoamerickém
kontinentu. Na Ďábelských ostrovech pomalu chátrají zbytky trestaneckých baráků. Mluví se francouzsky, kreolsky
a portugalsky. Složení obyvatelstva je vzhledem ke geografické poloze typické pro Jižní Ameriku a jiný je i způsob
života obyvatel. Mísí se zde černošská, kreolská a evropská kultura a vychází z toho směs barevná jako jihoamerické
karnevaly – ano, ani tady si lidé nenechají ujít hlavní událost roku.
FRANCOUZSKÝ KLUB 2019: Koncert Romaina Lateltina aneb Rive-de-Gier letos podruhé
Čtvrtek 20. června 2019, 17:00, hudební oddělení. Vstup zdarma.
Přijměte pozvání na koncert francouzského písničkáře – Francouzský klub při Městské knihovně v Třebíči uvádí
autorskou tvorbu Romaina Lateltina, spojeného s kulturou regionu Rive-de-Gier. Stejnojmenné městečko blízko Lyonu
s Třebíčí spojuje spolupráce středních škol, účast na studentském kovářském festivalu i kulturní spolupráce.
OKÁČEK / MŠ Duha
Čtvrtek 6. června 2019, 15:30, pobočka Modřínová. Vstup zdarma.
S pásmem písniček vystoupí pěvecký soubor, který vede Ladislava Zoňová. Akce se koná ke Dni dětí.
ŘEKY TŘÍ MOŘÍ. 1. ČÁST: LABE / PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka
Pátek 7. června 2019, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč. Akce je součástí doprovodného
programu festivalu Zámostí 2019. Pro držitele platných vstupenek Zámostí 2019 vstup zdarma.
Zdeněk Lyčka, bývalý velvyslanec v Dánsku a Grónsku (a v soukromí svérázný dobrodruh) je autorem trilogie
vodáckých cestopisů vydaných nakladatelstvím Argo: Na kajaku z Prahy do Severního moře (2015), Na kajaku
z Černého lesa do Černého moře (2017) a Na kajaku ze severní Moravy na Balt (2019). Splutím těchto tří řek si splnil cíl
doplout na mořském kajaku z Česka či bývalého Československa do tří okolních moří – Severního, Černého
a Baltského, a byl to pro něj jedinečný zážitek. Každá řeka má svá specifika a své jedinečné kouzlo, pro které stojí za to
překonat desítky peřejí, zdymadel, přehrad a plavebních komor, často v nesnesitelné výhni nebo naopak v průtrži
mračen, silném protivětru a vysokých vlnách od projíždějících parníků a nákladních kontejnerů, vydržet nálety milionů
komárů a poznat lidi, kteří kolem řek žijí. Úvodní prezentace LABE je zároveň vernisáží putovní výstavy nejlepších
fotografií ze všech tří výprav.
2. část: Dunaj, 1. října 2019, 3. část: Odra. 14. listopadu 2019.
JEDEN SVĚT NA ZÁMOSTÍ 2019 – DOPROVODNÝ PROGRAM
Sobota 8. června 2019, 12:00 – 13:30, sál hudebního oddělení. Držitelé platných vstupenek
na Zámostí 2019 mají vstup zdarma.
DOBRÉ ZPRÁVY
Důchodce Petr Černý je známou tváří. Sedm let moderoval vysílání České nezávislé televize −
jedné ze stálic české dezinformační mediální scény.
VOLÁNÍ DIVOČINY
Příběh chlapců školního věku s problémovým chováním. Pocházejí z komplikovaného rodinného
zázemí a nad jejich osudem visí otazník v podobě ústavní péče.
Více informací na https://www.zamosti.cz/doprovodny-program.
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PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH V ČERVNU 2019
FLOUK A LÍLA
Pátek 7. června 2019, 9:15, dětské oddělení.
Petra Dvořáková je spisovatelka a scenáristka. Napsala několik knih pro dospělé i dětské čtenáře (Julie mezi slovy,
Flouk a Líla, Proměněné sny, Sítě), za které získala různé literární ceny (Magnesia litera, Zlatá stuha). Pro Českou
televizi připravuje scénáře k pořadům pro děti a mládež, například k Planetě Yó. Pro Český rozhlas napsala rozhlasové
cykly Hajaja. Akce je finančně podpořena MK ČR, projekt "MIV - My víme aneb mediální a informační vzdělávání".
Určeno pro ZŠ.
SCRIPTORIUM – STUDIO BEZ KLIKY
Pondělí 10. června 2019, 9:00, dětské oddělení.
Skriptorium je otevřená dílna - písárna, vybavená psacími stolky, dřívky a brky, vzory historického písma, psacími
destičkami z kamene i vosku. Žáci si vyzkouší, jak je snadné psáti dřívkem, zjistí jako podobu má třeba jejich jméno
v gotické majuskule či jiných typech písma.
Akce je finančně podpořena MK ČR, projekt "Po stopách Židů (i židů) II.“ Určeno pro ZŠ.
ARCHITEKTURA V SOUVISLOSTECH. 3. ČÁST. MĚSTA PRO LIDI / Ing. arch. Lubor Herzán
Pondělí 10. června 2019, 9:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
V další přednášce nového cyklu s bývalým městským architektem Luborem Herzánem se zaměříme na soudobé trendy
vedoucí ke zlepšení obyvatelnosti měst.
BEZ KVALTU K BALTU / Ondřej “Ondera“ Herzán
Pondělí 17. června 2019, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
O pěším putování z Třebíče k Baltskému moři vypráví, foto a video promítá, na kytaru hraje a svou knihu představí
Ondřej “Ondera“ Herzán. Dozvíte se, jak je to se zdánlivou nudou v nekonečných rovinách Polska, objevíte jezera, lesy
a překvapivě severskou atmosféru Kašubska. Pochopíte některé duševní pochody věčného dítěte na cestě a dozvíte se
i o jeho neřestech, jakož i o tom, čím dokážou polské roviny odrovnat nohy ultramaratonce.
HIMÁLAJ. 2. ČÁST: TREKY KOLEM EVERESTU / Zdeněk Štancl
Pondělí 24. června 2019, 16:30, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
V druhé části putování po Himálaji se budeme pohybovat v oblasti Everestu. Trek přes tři sedla, navíc okořeněný
o několik výstupů na trekové vrcholy, je nejtěžší everestský okruh. Přistaneme na jednom z nejnebezpečnějších letišť
světa, vracet se budeme ve stopách dřívějších expedic na Everest. V klášteře v Tengboche se zúčastníme modlitebního
obřadu. Uvědomíme si, jak těžký je život v horách ve stínu osmitisícových obrů a budeme se kochat výhledy na jednu z
nejkrásnějších hor světa Ama Dablam.
3. část: 19. září 2019, 4. část: 21. listopadu 2019.
DAR PROROKA ELIÁŠE
Úterý 25. června 2019, 10:00, dětské oddělení.
Beseda se spisovatelkou Blankou Jehlíkovou autorkou knihy " Dar proroka Eliáše ". Pověsti jsou ilustrovány půvabnými
obrázky malíře Josefa Kremláčka. Akce je finančně podpořena MK ČR "Po stopách Židů ( i židů) II." Určeno pro ZŠ.
VÝSTAVY
LABE, DUNAJ, ODRA / PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka
19. května – 11. června 2019, sál hudebního oddělení
Fotografie z výprav po řekách, které na kajaku sjel diplomat a dobrodruh Zdeněk Lyčka, bývalý dánský a grónský
velvyslanec. Vernisáž výstavy s přednáškou v pátek 7. června 2019 v 17:00.
CO DĚLAJÍ KUŘÁTKA A MEDVĚDI / Denní rehabilitační stacionář na Družstevní ulici
Do 28. června 2019, pobočka Modřínová
Společná výstava 1. a 2. oddělení stacionáře, na které představí také svoje nové maskoty.

