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PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH V LEDNU 2020
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ
ZMIZELÁ TŘEBÍČ. 1. část. Historické jádro města / Ing. arch. Lubor Herzán
Pondělí 13. ledna 2020, 9:00 hod., hudební oddělení. Vstupné 30 Kč.
Město je živý organismus a neustále se proměňuje. Řada staveb postupně mizí a je nahrazována novými.
A právě připomenutí staveb a veřejných prostorů, které již neexistují, nebo prošly výraznou proměnou, je
hlavním tématem devítidílného seriálu přednášek Zmizelá Třebíč. Naším průvodcem bude bývalý městský
architekt Lubor Herzán.
ROŽMBERKOVÉ / PhDr. Martina Indrová
Pondělí 20. ledna 2020, 9:00 hod., hudební oddělení. Vstupné 30 Kč.
Rožmberkové patřili mezi nejvýznamnější, nejmocnější a nejvlivnější české šlechtické rody 14. - 16. století.
Členové tohoto rodu zastávali vysoké funkce u královského nebo říšského císařského dvora a velmi výrazně
se zapsali do dějin českého státu. Přednáší historička umění a kulturoložka Martina Indrová.
JAN ZAHRADNÍČEK / Antonín Malach a hosté
Pondělí 27. ledna 2020, 9:00 hod., hudební oddělení. Vstupné 30 Kč.
Vzpomínkový pořad věnovaný významnému představiteli české katolické poezie, překladateli, esejistovi
a redaktorovi Janu Zahradníčkovi, od jehož narození uplyne v lednu 115 let. V prosinci to pak bude 60 let
od jeho úmrtí. Jan Zahradníček pocházel z Mastníku, navštěvoval gymnázium v Třebíči, později studoval na
UK v Praze. Vzpomínat na něj budou a pořad připravili Antonín Malach a jeho hosté - Jaroslava Mahelová,
Marcela Blažková a Marie Nováková. Na akci byla podána žádost na MK ČR, program Knihovna 21. století.
FRANCOUZSKÝ KLUB 2020: FRANCOUZSKÉ A ŠPANĚLSKÉ BASKICKO / Božena Kedroňová
Čtvrtek 2. ledna 2020, 17:00, hudební oddělení. Vstupné 30 Kč.
Baskicko je území mezi Pyrenejemi a Atlantickým oceánem, zasahuje částečně do Španělska a Francie
a stále si udržuje svébytnou kulturu i jazyk. Francouzské Baskicko zahrnuje provincie Dolní Navarra,
Labourd a Soule. V současné době je znovuobjevují i čeští turisté - nejen majestátní Pyreneje, ale
i historická města a přímořská lázeňská střediska.
VERNISÁŽ VÝSTAVY STARÁ TŘEBÍČ / Luboš Šenkýř
Pondělí 6. ledna 2020, 17:00, hudební oddělení. Vstup zdarma.
Vernisáž výstavy třebíčského rodáka Luboše Šenkýře připomene místa a stavby, které mnohdy známe už
jen z pohlednic a starých fotografií.
Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA / Ondřej „Ondera“ Herzán
Čtvrtek 9. ledna 2020, 17:00, hudební oddělení. Vstupné 30 Kč.
Životní cesta tuláka a písničkáře z Třebíče, který jde 3600 km pěšky z Brna do Porta. Zažije přitom nádherné
chvíle i okamžiky hluboké samoty, krásnou přírodu i bahno periferie, setkání s lidmi, které naplní i ze
kterých zamrazí. Říká se, že život po Caminu už nikdy nebude stejný jako předtím. Přijďte se podívat
a budete moct posoudit..."
TRAVEL STAND-UP: STOPEM SE PSEM PO ASII / Slávek Král
Úterý 14. ledna 2020, 17:00, hudební oddělení. Vstupné 120 Kč.
33 000 km a 5 měsíců dlouhá procházka se psem po 19 státech Euroasijského kontinentu. Slávek a fenka
Corey vyrazili stopem do Japonska. Ve Vladivostoku je nepustili na trajekt, tak skončili ve Střední Asii. Vznikl
z toho příběh, kde nebudete věřit, co všechno se může pokazit.
Přednášející: Slávek Král - travel blog cestuje už 9 let. Dvakrát objel svět stopem a na každém obydleném
kontinentu strávil minimálně půl roku. Nastopoval přes 250 000 km po víc jak 84 zemích světa. Corey je
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roční border kolie, jede si svůj vlastní instagram, i když zatím projela jen 27 států světa. Vstupenky
na www.smsticket.cz/vstupenky/18372.
KROCENÍ LITERÁRNÍ MÚZY / seminář tvůrčího psaní
Středa 15. ledna 2020, Zelená klubovna
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, Památník písemnictví na Moravě a Městská knihovna v Třebíči
pořádají KROCENÍ LITERÁRNÍ MÚZY, seminář tvůrčího psaní pro mladé spisovatele ve věku 11 až 19 let.
Čas: I. kategorie (11-15 let): 9.45 –10.45 hod.
II. kategorie (16-19 let): 11.00–12.00 hod.
Více informací na www.muzeumbrnenska.cz, přihlašujte se e-mailem na
adresu pamet@muzeumbrnenska.cz nebo telefonicky na čísle 544 544 282. Seminář je bezplatný.
HIMÁLAJ V. KANGCHENJUNGA / Zdeněk Štancl
Čtvrtek 23. ledna 2020, 16:30 hod. Vstupné 30 Kč.
Při pátém putování po Himálaji se budeme pohybovat ve východní části Nepálu. Třetí nejvyšší
osmitisícovka Kanchenjunga leží na hranicích s Indií a chodívá se buď do severního, nebo do jižního
základního tábora. Třetí možnost je přejít přes několik sedel ze severní na jižní cestu a navštívit oba
základní tábory. A to byl i náš plán.
Přijďte se kochat zasněženými horskými štíty a rododendronovými lesy s různobarevnými květy.
ARCHITEKTURA V SOUVISLOSTECH. 1. část. Proč chránit architekturu / Ing. arch. Lubor Herzán
Čtvrtek 30. ledna 2020, hudební oddělení, 17:00 hod. Vstupné 30 Kč.
Opakování cyklus bývalým městským architektem Luborem Herzánem. V první části se budeme věnovat
historickému vývoji ochrany památek a jeho současné podobě.
VÝSTAVY
STARÁ TŘEBÍČ / Luboš Šenkýř

6. ledna - 31. ledna 2020, hudební oddělení, knihovna Hasskova
Výstava třebíčského rodáka Luboše Šenkýře připomene stavby, které mnohdy známe už jen z pohlednic
a starých fotografií.
ZIMNÍ ČAS / ZŠ BENEŠOVA

Do 31. ledna 2020, pobočka Modřínová
AKRYLOVÉ OBRAZY / Šárka Zralíková

6. – 31. ledna 2020, pobočka Modřínová

