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Městská knihovna
Francouzský klub

Martin Jiroušek: Horor ve fran-
couzské literatuře a fi lmu

Čtvrtek 4. září, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

Lucile Kahl: Z regionu Lorraine 
do Třebíče

Čtvrtek 11. září, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

Akce pro seniory v rámci projek-
tu Babi, dědo, proč pořád chodíte 

do knihovny.
ROK V CHAMPAGNE-ARDEN-

NE
Pondělí 8. září, 9 hod., sál hudeb-

ního oddělení 
Přednáška třebíčské studentky 

Alžběty Vítkové.
BOLÍVIE A PERU - POUŠTÍ A 

PRA LESEM 
Pondělí 22. září, 9 hod., sál 

hudebního oddělení 
Přednáška mladého třebíčského 

cestovatele Ondřeje Herzána.

Projektu Rok rodinných farem
ZÁJEZD NA FARMU RODINY 

NĚMCOVY 
Pondělí 15. září, dopoledne, 

odjezd 9 hod.
Čtvrtek 25. září, 17 hod., klubov-

na dospělého oddělení 
Farmu přijede představit Ludmila 

Pospíšilová.  

PhDr. Lukáš Průša, Ph.D.: Ladi-
slav Novák (1925 – 1999)

Pátek 12. září, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení

Přednáška při příležitosti 15. výro-
čí úmrtí významného třebíčského 
výtvarníka.

LiStOVáNí – Kolektiv autorů: 
ROGER KROWIAK

Středa 17. září, 18 hod., sál 
hudebního oddělení

České hudební příběhy v podání 
pěveckého sboru Slunko a Sluníč-
ko 

Neděle 21. září, 17 hod., sál 
hudebního oddělení 

Výstavy 
STOPY TOTALITY
Do 19. září 2014 dospělé oddě-

lení
KOMIKS vs. ILUSTRA CE
23. září – 31. října 2014, sál 

hudebního oddělení  

Program FabrFestu
Prostory bývalé 
továrny Uniplet

Pátek 26. 9. 
16 hodin Zahájení - pěvecký sou-

bor Coruscante, vernisář fotografi í 
Česká šlechta by Jiří Fiala

17 hodin DS Ampulka - (NE)lež
18 hodin Promítání dokumentu 

Historia
19 hodin DS Mimochodem - 

Blbec k večeři
21.30 hodin Promítání doku-

mentu - Stanislav F. Muller
22 hodin 00 Let´s roll - koncert 
00.00 Light souls - light and sou-

nd performance
 

Sobota 27. 9. 
10 hodin DS Ampulka - Malá 

čarodějka (pohádka)
10.30 – 14 hodin Soutěže pro 

děti, skákací hrad, trampolíny, díl-
ničky, malování na obličej a spoustu 
dalšího!

14 hodin DS Ampulka - Zapome-
nutý čert (pohádka)

15 hodin Flame in my head - fi lm 
- amatérský komediální thriller

16.30 hodin DS Bezchibi - Cent-
ral park west 

18 hodin DS ODO - Oskar
21 hodin DS Stonařov - Muži v 

off sidu
22.30 hodin Pefr Jam - závěrečný 

koncert

Život v barvách, tak se jmenuje 
výstava Elišky Matoušové z Krucem-
burku na Havlíčkobrodsku, kterou 
mohou zájemci vidět v Galerii Ladi-
slava Nováka v Třebíči. Potrvá do 5. 
října.

Na vernisáži se malířka přiznala, 
že do Třebíče jezdí poměrně často, 
ale vystavuje tu poprvé. „Určitě mě 
těší, že moje výstava se koná v památ-
ce UNESCO v centru židovské čtvrti,“ 
netajila. 

Vyjmenovala, že vystavovala napří-
klad v Jihlavě, ve Ždírci nad Doubra-
vou nedaleko Krucemburku, v Tiš-
nově či v Bystřici nad Pernštejnem . 

Při prohlídce výstavy jsme si všim-
li, že mnoho námětů pochází z cizi-
ny. „Je pravda, že do zahraničí cestuji, 
ale některé obrazy jsem kreslila podle 
obrázků,“ přiznala. 

Nastínila, že se vlastně jedná o 
námět, který pak zpracuje podle své-
ho. Podotkla, že často maluje bez 
předlohy, pouze má v hlavě svou 
představu. Často se jí stává, že ji fan-
tazie svede od námětu k jinému dílu.  

Matoušová přiznala, že se malování 
nevěnuje dlouho, asi pět let, a patří 
mezi malířské samouky. „Zatím jsem 
příliš obrazů nenamalovala,“ pozna-
menala. 

Její obrazy jsou opravdu pestro-
barevné, ale není to podmínka. Vše 
závisí na náladě, stává se, že nama-
luje dílo, kde třeba převládá modrá 
barva. 

„Ale ráda si hraji s barvami a líbí se 

Svoje obrazy maluje špachtlí

ELIŠKA  MATOUŠOVÁ u jednoho ze svých obrazů. Foto: Antonín Zvěřina

mi díla, kde je barev hodně,“ připus-
tila. Naznačila, že díla vznikají vždy 
v době, kdy pociťuje touhu malovat. 
Stává se, že například dva měsíce se 
tomu vůbec nevěnuje.

Pak se k malování vrátí a namalu-
je třeba tři obrazy za týden. V Tře-
bíči jsou k vidění pouze scenérie, ale 
malířka se vyznala, že maluje i por-
tréty. Na otázku, zda si z Třebíče již 
nějaký námět odvezla, odpověděla: 
„Je to možné. Uvidíme.“

Malířka pochází k Havířova. Do 
Krucemburku se dostala přes tamní 
rodačku kamarádku při práci v Praze, 

kdy si vzala jejího bratra. Na Havířov 
ale stále nedá dopustit, i když se jí 
líbí i na Vysočině. 

Krucemburk je spojený s osobnos-
tí malíře Jana Zrzavého. Matoušová 
konstatovala, že její obrazy rámoval 
potomek jeho bratra. Uvedla také, 
že používá při malování metodu tak-
zvaného špachtlování. 

Plátno se nejdříve natře štětcem 
černou barvou a po zaschnutí se tam 
teprve špachtlí nanáší barvy. Dozvě-
děli jsme se, že rozhodně nepouží-
vá běžnou zednickou špachtli a tato 
metoda ji velice baví.  -zt-

Vernisáž výstavy dřevořezů Fran-
tiška Hodonského a plastik Šárky 
Radové v Galerii Malovaný dům se 
koná netradičně ve čtvrtek 4. září od 
17 hodin. 9.2014 v 17 hod. Potrvá 
do neděle 9. listopadu. Úvodní slovo 
pronese Jan Dočekal. 

Ak. mal. František Hodonský se 
narodil v Moravském Písku. Vystu-
doval Střední Uměleckoprůmys-
lovou školu v Uherském Hradišti, 
Akademii výtvarných umění v Praze, 
byl též profesorem AVU v Praze jako 
vedoucí ateliéru krajinářské a fi gurál-
ní tvorby. Vyučoval též na Akademii 
umění v Bánské Bystrici jako vedou-
cí ateliéru současné malby.

Doposud uskutečnil více než 90 
samostatných a 150 společných 
výstav doma i v zahraničí. Je členem 

Umělecké besedy a SČUG Hollar. 
Zabývá se malbou, grafi kou a plas-
tikou.

Šárka Radová se narodila  v Praze. 
Po maturitě na gymnáziu vystudova-
la Vysokou školu uměleckoprůmys-
lovou v Praze. Po jejím ukončení se 
věnovala hlavně užitkové keramice a 
drobné plastice. Má několik zdrojů 
inspirace. 

Ráda se nechává ovlivnit imaginací 
poezie (Bašó, Hrubín, lidové písně). 
Nevyčerpatelně ji inspiruje příroda. 
Vzrušuje ji napětí mezi živou příro-
dou a civilizací.

Porcelán si zamilovala už na škol-
ní praxi v továrně. Umožňuje jemné 
tvarování detailů, uplatnění jasných 
i tlumených barev. -zt-

V galerii zájemci uvidí 
dřevořezy a plastiky

V bazilice budou 
noční prohlídky

Noční prohlídky baziliky sv. Pro-
kopa v Třebíči se uskuteční v pátek 
29. a v sobotu 30. srpna. První před-
stavení začíná ve 21 hodin. Na druhé 
se mohou zájemci těšit od 22 hodin. 
 –zt-

Podzámecká niva v Třebíči hos-
tila u příležitosti 11. výročí zápi-
su třebíčských památek na seznam 
UNESCO Slavnosti Tří kápí. Vedle 
vzpomínání na slavnou historii měs-
ta mohli návštěvníci usednout na 
Oranžová kola Nadace ČEZ a pod-
pořit svým úsilím dobrou věc. 

Tentokrát se opřeli do pedálů ve 
prospěch Divadelního souboru 
Ampulka a prostřednictvím sdružení 
FOR JANE pro handicapovaného 
stolního tenistu Jiřího Žáka. Dohro-
mady pro ně vyšlapali 100.431 

korun, pro Ampulku 51.662 korun a 
pro FOR JANE 48.769 korun.

„Peníze využijeme na opravu prostor 
našeho divadla a uspořádání kultur-
ního festivalu FabrFest, který se koná 
poslední zářijový víkend,“ konstatoval 
Michal Lukáč, předseda divadelního 
spolku.

„Výtěžek z Oranžového kola v hod-
notě 48 769 korun poslouží na pod-
poru handicapovaného stolního tenisty 
Jiřího Žáka v jeho cestě na paralympij-
ské hry v Rio de Janeiro,“ uvedl Tomáš 
Vostál, předseda sdružení. -zt-

Šlapalo se na Oranžovém kole

Kuželkáři změří síly
Kuželkářský turnaj u příležitosti 

otevření zrekonstruované kuželny ve 
sportovní hale Leopolda Pokorné-
ho v ulici Fűgnerova potrvá v Třebí-
či do neděle 7. září. Jedná se o první 
ročník turnaje jednotlivců mužů a žen 
o pohár starosty města Třebíče. Do 
kuželny nechalo město zabudovat čty-
ři kuželkářské dráhy, které odkoupilo z 
letošního mistrovství světa konaného 
v Brně.  –zt-

 


