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PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH V ZÁŘÍ 2020
SNÍM S TUŽKOU V RUCE / Šárka Tůmová / Vernisáž výstavy obrazů
Středa 2. září 2020, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstup zdarma.
Vernisáž výstavy obrazů třebíčské malířky. Úvodní slovo Miloš Hrůza, místostarosta města.
FRANCOUZSKÝ KLUB 2020 – 12. ROČNÍK
ZÁPADNÍ AFRIKA / Tomáš Kubeš
Čtvrtek 3. září 2020, 17:00. Vstupné 30 Kč.
Západní Afrika – tradice i současnost. Devět zemí - devět příběhů. Zážitky z cest po Západní Africe během
6 let od Senegalu do Beninu. Příroda, národní parky, přeplněná města, cestování na střeše auta
i na velbloudech, hliněné mešity, karnevaly, tradiční slavnosti masek, tržiště, koloniální historie, divoké
bary i setkání u přeslazeného čaje. To vše jsou příběhy pulsující Západní Afriky, která je jedním krokem
v civilizaci a druhým ve světě dávných zvyků a rituálů. V řadě z nich Francie v 19. a 20. století uplatňovala
své hospodářské zájmy v rámci druhé vlny kolonialismu.
TAJEMNÉ FENOMÉNY / ARNOŠT VAŠÍČEK
Pátek 4. září 2020, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 30 Kč.
Badatel, spisovatel, scénárista úspěšných televizních seriálů, cestovatel a také velký dobrodruh, který
při svých výpravách za tajemnem a záhadami navštívil již více jak 80 zemí na pěti kontinentech, představí
v knihovně svoji novou knihu. Součástí přednášky bude tradičně autogramiáda.
VIETNAMEM OD SEVERU K JIHU II / ZDENĚK LORENC
Pondělí 7. Září 2020, 9:00, hudební oddělení. Vstupné 30 Kč.
Pokračování únorové přednášky Třebíčana Zdeňka Lorence, který Vietnam navštívil v roce 2019.
Navštívíme NP Ke Bang, města Hué, Hoi An,letovisko Mui Ne, tunely Vietkongu Cu Chi, deltu Mekongu a Ho
Či Minovo Město.
ARCHITEKTURA V SOUVISLOSTECH. 3. ČÁST. MĚSTA PRO LIDI / ING. ARCH. LUBOR HERZÁN
Čtvrtek 10. září 2020, 17:00, hudební oddělení. Vstupné 30 Kč.
V další přednášce cyklu s bývalým městským architektem Luborem Herzánem se zaměříme na soudobé
trendy, vedoucí k zlepšení obyvatelnosti měst. Náhradní termín za březen 2020.
1 100 KM NA KAJAKU PO RÝNU / ZDENĚK LYČKA
Pondělí 14. září 2020, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 30 Kč.
PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka, diplomat, dobrodruh a spisovatel, přidal další velkou evropskou řeku na seznam
těch, které sám splul na kajaku. Po Labi, Dunaji a Odře (proběhlo 2019) to byl Rýn. Divoký úvod proběhl
na konci června 2019 ve švýcarské vesničce Valendas na Předním Rýnu a po průjezdu Lichtenštejnskem,
Rakouskem, Německem, Francií a Nizozemskem po třech týdnech dorazil ústím Starého Rýna do Severního
moře nedaleko Den Haagu. Byl to jeho dosud nejdivočejší vodácký zážitek.
OVŠEMŽE O VŠEM / MIROSLAV KOUPIL
Středa 16. září 2020, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstup zdarma.
Básně Tlačenka pro šéfa, Pitva buchty, Šumafuč, Hodina přírodopisu, Textová kráva, Láska do zelí, Dobrej
pančitel a mnohé další ─ to jsou třešničky na dortu nové básnické sbírky nonsensové poezie a literární
grotesky Ovšemže o všem od třebíčského básníka Miroslava Koupila. Autor provází milovníky poezie
jedinečnými, humornými situacemi běžného všedního života, nastavuje jim zrcadlo zdánlivých banálních
maličkostí a na vše se dívá s originálním nadhledem. Vrchovatě využívá pro něj osvědčené finesy
mateřského jazyka ─ jazykolamy, básnické novotvary a slovní hříčky. Diváci uvidí autorovu hereckou
performanci, svěží slovopád z veršů nové sbírky. Součástí křtu bude autogramiáda.
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PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH V ZÁŘÍ 2020
ZMIZELÁ TŘEBÍČ. 4. ČÁST. HORKA – DOMKY/ ING. ARCH. LUBOR HERZÁN
Pondělí 21. Září 2020, 9:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 30 Kč.
Pokračování cyklu s bývalým městským architektem. Navštívíme další části našeho města, které známe
mnohdy jen ze starých fotografií. Náhradní termín za duben 2020.
CESTOVÁNÍ S HANDICAPEM – MŮJ AMERICKÝ SEN / JAKUB GRESCHL
Úterý 22. Září 2020, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 30 Kč.
Jakub Greschl má handicap po dětské mozkové obrně, přesto již procestoval přes 30 zemí světa. Pilotní část
motivačně vzdělávacího programu o specifikách cestování s fyzickým omezením začíná třítýdenní cestou
na západ USA. https://cestovani-s-handicapem-aneb-nic-neni-nemozne8.webnode.cz/
FRANTIŠEK NEPIL / HELENA MEVALDOVÁ
Čtvrtek 24. Září 2020, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 30 Kč.
Vzpomínkový pořad s Helenou Mevaldovou, dcerou spisovatele a osobitého vypravěče Františka Nepila při
příležitosti 25. výročí úmrtí (10. 2. 1929 - 8. 9. 1995). Miloval ho i Miroslav Horníček: „František Nepil je
rozený vypravěč, ne snad povoláním, ale posláním. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
A teprve potom pochopíme, že jsme vlastně nikam nespěchali a čas, kdy jsme se zastavili s Františkem
Nepilem, byl časem dobrým a požehnaným.“
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
BOOKSTART A STŘEDY PRO NEZBEDY
Každou středu 10:00 – 12:00, program zajištěn
Dopolední místo pro setkávání, hru a vzdělávání rodičů na mateřské dovolené s jejich batolaty. Navazující
akce projektu Bookstart aneb S knížkou do života, který rozvíjí vnímavost a poznávací i motorické
schopnosti nejmenších dětí.
VAŘILA MYŠIČKA KAŠIČKU / LUCIE RYGLOVÁ
2. září 2020, 10:00 – 12:00, dětské oddělení, knihovna Hasskova
Beseda s Lucií Ryglovou o zdravé stravě pro děti a nejen pro ně.
VÝSTAVY
SNÍM S TUŽKOU V RUCE / Šárka Tůmová, výstava obrazů
Čtvrtek 3. září - čtvrtek 1. října 2020, sál hudebního oddělení
Výstava obrazů třebíčské malířky. Vernisáž ve středu 2. září 2020 v 17:00. Úvodní slovo Miloš Hrůza,
místostarosta města.
VESELÁ ABECEDA – OBRÁZKY Z PAPÍRU / KATEŘINA GRULICHOVÁ
Červenec - září 2020, pobočka Modřínová
Výstava papírových písmenek a obdivuhodné fantazie Kateřiny Grulichové potěší malé i velké.
Opatření k zamezení šíření nemoci Covid-19
V knihovně je k dispozici:
- dezinfekce Anticovid,
- mýdlo a voda na toaletách, papírové ručníky,
- prostor je přizpůsoben pro maximálně 50 návštěvníků,
- roušky doporučeny podle aktuálního zákonného stavu.
Nenavštěvujte prosím přednášku, pokud:
- máte aktivní onemocnění Covid-19,
- trpíte-li příznaky respiračního nebo jiného nakažlivého onemocnění,
- setkali jste se s pozitivně testovaným pacientem nebo máte nařízenou karanténu.

