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PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH V PROSINCI 2019
UPOZORNĚNÍ:
V pátek 27. a v úterý 31. prosince budou všechny provozy knihovny uzavřeny. Zavřeno bude také ve dny
státních svátků 24. - 26. prosince a 1. ledna. V ostatní pracovní dny bude běžná půjčovní doba.
DÁREK Z KNIHOVNY
Nevíte, čím obdarovat své blízké pod stromečkem? Dárkový poukaz z knihovny to vyřeší za Vás. Jeho držitel si bude
moci celý rok půjčovat knížky, cédéčka i časopisy úplně zadarmo. Stačí jen navštívit některé z našich výpůjčních míst
a poukaz zakoupit.
TÝDEN ROBOTICKÝCH HRAČEK / OVLÁDNĚTE ROBOTY DŘÍVE, NEŽ OVLÁDNOU NAŠI PLANETU
2. - 6. prosince 2019, pondělí, středa, čtvrtek, pátek 12.00 – 18.00, dětské oddělení
Úterý 3. prosince 12.00 - 18.00, klubovna dospělého oddělení
Přijďte si vyzkoušet naprogramovat robota. Vhodné pro děti od 7 let. V úterý v klubovně se těšíme i na dospěláky.
Robotické hračky jsou zábavnou formou učení. Rozvíjí logické myšlení, představivost a zájem o programování,
elektroniku a moderní technologie.
BRUNTÁLŠTÍ Z VRBNA NA JAROMĚŘICÍCH NAD ROKYTNOU / Mgr. Jana Petrová
Pondělí 2. prosince 2019, 9:00. Vstupné 20 Kč.
Posledními majiteli jaroměřického zámku byli Bruntálští z Vrbna. Rudolf Kristián získal Jaroměřice nad Rokytnou v roce
1897. Jeho manželkou se stala princezna Elvíra Bavorská, která byla velice půvabná, milovala módu a francouzské
buldočky. Jelikož žili na vysoké úrovni a nedokázali správně hospodařit s penězi, bylo jaroměřické panství natolik
zadluženo, že Elvíra začala po smrti manžela postupně rozprodávat zámecký mobiliář. Všechen majetek Bruntálských
byl v roce 1945 zkonfiskován. Poslední potomek rodu, syn Rudolfa Kristiána Alfons, zemřel v roce 1976 a tím pádem
rod vymřel.
ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ / ZŠ A MŠ Na Kopcích
Úterý 3. prosince 2019, 15:30, pobočka Modřínová
Vychovatelky ze školní družiny si spolu s dětmi připravili hudebně taneční pásmo, které zpříjemní předvánoční čas.
KRUŠNÉ HORY / Miluška Mrvková
Úterý 3. prosince 2019, 17:00 hod., sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Promítání filmu třebíčské cestovatelky Milušky Mrvkové.
FRANKOFONNÍ KOMIKS / Mgr. Martin Foret, Ph.D.
Čtvrtek 5. prosinec 2019, 17:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
Martin Foret z Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci, který působí
zároveň v Centru pro studia komiksu, nás uvede do světa frankofonního komiksu v nejširším kontextu nejen
historickém, ale i společenském.
NOVÉ ŠANCE / Křest nové knihy třebíčské autorky Miroslavy Čermákové
Pátek 6. prosince 2019, 17:30, sál hudebního oddělení. Vstup zdarma.
Sedmá generační novela spisovatelky Miroslavy Čermákové vypráví příběh Kristýny Skalské, později Hánové. Odvíjí se
ve dvou časových rovinách. Matka po jejím narození umírá, otec zmizel daleko do světa. Sirotka se ujme teta, která už
má malou dcerku. Týna nemá na růžích ustláno. Je chytrá, ráda by studovala a stala se dětskou lékařkou. Teta s ní má
jiné plány. Do života mladé dívky vstoupí profesor gymnázia Přemek Hána. Týna dostává novou šanci, kterou
nepromarní. V další části knihy je hlavní hrdinka již šedesátiletá vdova, která dostává další životní šance a čeká ji
šokující zjištění. Na akci bude možné knihu zakoupit a nechat si ji autorkou podepsat.
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY / Karel Štveráček, vychovatelky ZŠ a MŠ Na Kopcích
Sobota 7. prosince 2019, 8:30 – 11:00, pobočka Modřínová
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PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH V PROSINCI 2019
Ve vánočních dílničkách si děti spolu s rodiči mohou vyrobit svíčky a ozdoby ze včelího vosku, přáníčka a vánoční
dekorace.
BRNĚNSKÉ PODZEMÍ. náměstí SVOBODY/ Ing. Aleš Svoboda
Pondělí 9. prosince 2019, 9:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
V další přednášce s největším znalcem brněnského podzemí se vydáme prozkoumat náměstí v centru historického
jádra města.
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Úterý 10. prosince 2019, 8:00, 9:00. 10:00 ZŠ Benešova, pobočka Modřínová
Středa 11. prosince 2019, 8:00 1. B ZŠ Kpt. Jaroše, 9:00 ZŠ a MŠ Na Kopcích, 10:00 ZŠ Cyrilometodějská,
pobočka Modřínová
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ / DOMOVINKA, ZŠ Cyrilometodějská
Čtvrtek 12. prosince 2019, 10:00, pobočka Modřínová
Klienti denního stacionáře si zavzpomínají na Vánoce svého dětství a pak si spolu s dětmi zazpívají koledy.
ČESKÉ FILMOVÉ VÁNOCE / Eva Bazalová
Pondělí 16. prosince 2019, 9:00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč.
V poslední akci letošního roku zavzpomínáme na české filmy, které patří k našim Vánocům.
VÁNOČNÍ KONCERT / SLUNKO
Středa 18. prosince 2019, 16:00, pobočka Modřínová. Vstup zdarma.
Tradiční vystoupení nejmladších členů souboru, který vede Helena Nosková.
MOJE TOP KNIHA – VIDEO O KNIZE
Do 13. prosince 2019, dětské oddělení
Každý účastník soutěže má za úkol během tří minut odvyprávět na kameru děj jakékoli knihy, kterou přečetl. Video
můžete přinést v mobilu, na flashce nebo na DVD. Doporučené formáty (přípony souborů): AVI, ASF, MOV, MPEG,
MP4, pro Androind, soubor s příponou: 3GPP, MP4, TS, WEBMK, MKV. Na nejlepší čeká odměna 18. prosince. Akce je
finančně podpořena MKČR. „ MIV – My víme aneb Mediální a informační vzdělávání“.
VÝSTAVY
ZIMNÍ ČAS / ZŠ BENEŠOVA
2. prosince 2019 – 31. ledna 2020
DARUJ DVAKRÁT / CENTRUM PODPORY RODIN RUTH
Do 30. prosince 2019, zelená klubovna, knihovna Hasskova
Výstava a charitativní prodej uměleckých děl na podporu rodin v tíživé situaci.
17. listopad v českých dějinách 20. století: 1939, 1989
Do 23. prosince 2019, sál hudebního oddělení, knihovna Hasskova
Přijďte si připomenout osudové okamžiky našich dějin. Výstava je zaměřena na události listopadu 1939 a 1989.
Naleznete na ní dobové fotografie, ukázky z tisku, vyhlášky a jiné dokumenty. Výstava připomíná nejen17. listopad
roku 1939 a 1989, ale i události přecházející těmto významným datům.

