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PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH V ZÁŘÍ 2019
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ
SRÍ LANKA / MILUŠKA MRVKOVÁ
Pondělí 2. září 2019, 9:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Promítání třebíčské cestovatelky Milušky Mrvkové, se kterou tentokrát vydáme na ostrov voňavého čaje, slonů,
historických památek, tropické přírody i krásných pláží.
SOUBOJ S PAMĚTÍ: POZNÁVÁME HLASY HERCŮ A ZPĚVÁKŮ / JAN BUKOVSKÝ
Pondělí 9. září 2019, 9:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Přijďte si zavzpomínat na písničky minulého století a současně procvičit svoji paměť. Naším průvodcem bude Jan
Bukovský.
SKVOSTY ZA HUMNY V. / ZÁJEZD POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ
Pondělí 16. září 2019, odjezd 8:45, autobusové nádraží
ARCHITEKTURA V SOUVISLOSTECH. 4. ČÁST. VZTAH ARCHITEKTURY A DALŠÍCH UMĚNÍ / ING. ARCH.
LUBOR HERZÁN
Pondělí 23. září 2019, 9:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Architektonická díla od nepaměti úzce souvisí s ostatními druhy umělecké tvorby, vzájemně se ovlivňují, inspirují
a doplňují. Jedná se zejména o malířství, sochařství a užité umění, ale nejen o ně. Právě podrobnější rozbor této
problematiky, doložený řadou příkladů z domova i zahraničí, bude náplní čtvrtého dílu cyklu Architektura
v souvislostech.
FRANCOUZSKÝ KLUB 2019 – 11. ROČNÍK
SENEGAL A KAPVERDSKÉ OSTROVY / RNDr. DAGMAR BENEŠOVÁ
Čtvrtek 5. září 2019, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Senegal v západní Africe je další zemí s francouzskou koloniální minulostí a i po získání samostatnosti zůstala
francouzština úřední řečí, i členění země na regiony a departamenty je po vzoru Francie. Hlavním městem je Dakar.
Portugalské Kapverdské ostrovy pak byly v 15. století hlavním překladištěm otroků ze západní Afriky na Karibské
ostrovy, jejich potomci dnes tvoří jádro obyvatel Francouzských Antil (Guadeloupe, Martinik, Svatý Martin, Svatý
Bartoloměj a další menší ostrovy).
ZÁJEZD: FRANCOUZSKÝ IMPRESIONISMUS: MISTROVSKÁ DÍLA ZE SBÍRKY ORDRUPGAARD
Pondělí 30. září 2019
Městská knihovna pořádá v rámci Francouzského klubu zájezd na komentovanou prohlídku ojedinělé výstavy obrazů
francouzských impresionistů ze sbírky dánského muzea Ordrupgaard.
Bližší informace na stránkách knihovny, osobně nebo telefonicky. Přihlášení do 16. září 2019, osobně nebo telefonicky
568 619 527, 568 619 523.
Peru a Bolívie aneb poprvé v Jižní Americe / Jan Černocký
Pondělí 9. září 2019, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Hornaté svahy And, zjevně kdysi krásná koloniální města i zcela jiná kultura láká stále více cestovatelů. Jižní Ameriku si
užije především ten, kdo nedbá na pohodlí a leccos vydrží. Přednáška nevynechá ani skvosty jako Machu Picchu.
Nebojte se zeptat: Jak nejlépe poznat toho druhého? Ať se podepíše … Mgr. Luboš NOVOTNÝ
Úterý 10. září 2019, 16:30, sál hudebního oddělení. Vstup zdarma.
Přednáška psychologa, grafologa a psychoterapeuta z Havlíčkova Brodu. Akce je realizována v rámci PROJEKTU
ZDRAVÉ MĚSTO TŘEBÍČ.
3 v 1 o vesmíru a hvězdách
Marek Patočka: Vesmírné mise, které téměř skončily neúspěchem
Kristýna Jelečková: Hledání mimozemského života
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Martin Urubek: Kerbal Space – jak fungují rakety
Čtvrtek 12. září 2019, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
První část ze série přednášek o vesmíru, jak ho vidí studenti Marek, Kristýna a Martin.
Himálaj. 3. část: Trek kolem Makalu 2013 / Zdeněk Štancl
Čtvrtek 19. září 2019, 16:30, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Ve třetí části putování po Himálaji se budeme pohybovat v oblasti hory Makalu. Rok 2013 však byl všechno, jen
nepříznivý - v Himálaji obvykle v říjnu panuje příhodné počasí pro vysokohorské túry, ten rok ale vše změnil cyklón
Hudhud, který pustošil Indii a do Nepálu přinesl přívaly sněhu. Ve vánicích, pod metry sněhu a pod lavinami zahynuly
desítky lidí včetně dvou Čechů expedice Baruntse.
4. část: 21. listopadu 2019, Trek do Mustangu, trek do Bace Campu Annapurny I.
Moravští vojáci v první světové válce / Radim Kapavík - Spolek Signum belli 1914
Pátek 20. září 2019, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Spolek Signum belli 1914 vznikl na počátku roku 2011 a klade si za cíl mapovat osudy českých vojáků za Velké Války
a zároveň přispívat k udržování památek na ni – především vojenských hřbitovů z této doby. A to nejen u nás, ale i těch,
kde jsou pochováni čeští vojáci v zahraničí. Téma přednášky "Moravští vojáci v první světové válce" je úvodem
do problematiky fugnování RU (rakousko-uherská) armády, kdo všechno v ní sloužil a proč se nás všech to téma týká.
Přednášející zde vysvětlí a objasní důležité základní informace.
KOnec války na Třebíčsku / Zdeněk Prukner
Pondělí 23. září 2019, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstup zdarma.
Amatérský badatel Zdeněk Prukner představí svoji novou knihu Konec války na Třebíčsku. Popíše události posledních
válečných dnů v Třebíči a okolí, činnost odbojových a revolučních skupin, průběh osvobození Rudou armádou
a poválečné zúčtování. Dotkne se i problému německých zajatců.
Černobyl – spící peklo / Tomáš Kubeš
Čtvrtek 26. září 2019, 16:30, sál hudebního oddělení. Vstupné 50 Kč.
Navštívil Černobyl ještě před seriálem HBO - katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu 26. dubna 1986 ovlivnila svět,
ale lehkomyslní a nevybavení „jaderní turisté“ si neuvědomují nebezpečí hrozící i 33 let po havárii. S následky se
zasažené oblasti potýkají dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc let budou. Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak to
vypadá dnes v zakázané zóně a příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku života vybrali zakázanou zónu
jako svůj domov. Včera i dnes, fakta i skutečné příběhy.
VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ / DIVADLO VĚŽ
Pondělí 30. záři 2019, 16:00, sál hudebního oddělení. Vstup zdarma.
Bráškové Brumda s Čmeldou se probudí po dlouhém, zimním spánku a protože zrovna nemají co na práci, začnou
společně vzpomínat, co všechno už společně prožili. Nejvíce ze všeho se ale mají do zpěvu a tak zpívají a zpívají! Když
poprvé spatří diváky v publiku, snaží se zjistit, co je to za podivný druh hmyzu. Kromě Roháčka, Kvapníka, Čmelinky
a loupežníka Čmelobuba, se v našem příběhu objeví také neviditelný brouk Bubeníček a neviditelná čmeláčí tanečnice
Medovinka. Pohádka trvá necelou hodinu. Akce se koná v rámci projektu Bookstart. Vstupenky si můžete vyzvednout
na dětském oddělení od 2. září.
Bavíme se navzájem
Pondělí 30. září 2019, 10:00, pobočka Modřínová
Zábavné dopoledne klientů DS Manž. Curieových a klientů Denního rehabilitačního stacionáře na Družstevní ulici.
Koná se ke Dni seniorů.
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VÝSTAVY
LIGNES & CORPS / BRICE LECLERT
Pondělí 19. srpna – 6. září 2019, sál hudebního oddělení, knihovna Hasskova
Městská knihovna v Třebíči ve spolupráci s Městem Třebíč a městem Rive-de-Gier zvou na výstavu fotografií
francouzského fotografa Brice Leclerta.
OLGA HAVLOVÁ A VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Středa 11. září – pondělí 21. října 2019, sál hudebního oddělení, knihovna Hasskova
U příležitosti oslav 20. výročí založení VDV byla připravena výstava fotografií „Olga Havlová a Výbor dobré vůle“.
Setkala se s velkým zájmem veřejnosti a již sedmým rokem putuje po muzeích, knihovnách, zámcích a jiných
výstavních prostorách České republiky i Slovenska. Výstavu připravil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se
záměrem připomenout veřejnosti zakladatelku organizace Olgu Havlovou. Výstava při příležitosti 30. výročí sametové
revoluce.
FAIR TRADE V TŘEBÍČI / ZDRAVÉ MĚSTO TŘEBÍČ
2. – 30. září 2019, pobočka Modřínová
Výstava z aktivit Zdravého města Třebíč.

