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Městská knihovna

Klub zdraví Třebíč

Služby LSPP stomatologické na květen 2015
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

Pátek 1. května  
Výšlap na Mařenku, spojený s 

návštěvou mlýna v Dašově. V mlý-
ně si prohlédneme mlynářské muze-
um složené z unikátně zachovalého 
původního vybavení. 

Sraz v 10 hodin v Dašově před mlý-
nem. Přihlášky (kvůli rezervaci pro-

hlídky mlýna) na tel. 603 840 964. 
Vstupné na komentovanou prohlídku 
mlýna je 50 Kč dospělý, 30 Kč dítě.

 
Sobota 9. května 
Bylinkové zahrádky II.
O pěstování a možném využití byli-

nek přednáší Bc. Marie Jakubíčková, 
tentokrát přímo na Benediktinské 
zahrádce u Baziliky. 

Sraz v 15:00 u kašny na nádvoří 
před třebíčským zámkem. Zájemci se 
mohou po návštěvě zahrádky zúčast-
nit nenáročné procházky.

 
Neděle 17. května 2015  
Zábavná procházka 
Dětské odpoledne: Registrace a 

start trasy od 13:00 do 14:00 hod. v 
Tyršových sadech u Gnómonu (t. j. 
ukazatel severu). Předpokládaná dél-
ka trasy 3 km. Po celé trase budou 
pro děti připraveny formou stano-
višť úkoly, hry a soutěže. Doprovod 
rodičů je vítaný, u menších dětí nut-
ný. Účastníci obdrží po absolvování 
všech stanovišť malé dárečky, které 
poskytlo několik ochotných fi rem. 
S sebou pití, psací potřeby a dobrou 
náladu. 

 
Středa 20. května od 15:30 
Focení dětí v přírodě 
Akce ve spolupráci s Daniella Beau-

ty u příležitosti Dne rodin. Děti se při 
focení v přírodě cítí uvolněně a užijí 
si to. Navíc pomůže a poradí vizážist-
ka, která se postará před samotným 
focením i o jemné líčení, především 
pro malé slečny. Akce je vhodná pro 
holky i kluky. Doprovod dospělé oso-
by nutný. Na tuto akci je třeba se při-
hlásit na tel. 721 042 038 nebo na              
Daniella.Beauty@seznam.cz.

 
Sobota 30. května 18:00 – 19:30 
Ohlasy z jiného světa
Poslední přednáška Th B. Jana Maje-

ra v Třebíči.
„Každý mravenec zná vzorec svého 

mraveniště, každá včela zná vzorec 
svého úlu. Znají jej svým vlastním 
způsobem, nikoliv naším. Jen lidstvo 
svůj vzorec nezná.“ F. Dostojevskij

To nejkrásnější, co můžeme zažít je 
tajemno. Je zdrojem veškerého pravé-
ho umění a vědy. Ten, komu je cit pro 
tajemno cizí, kdo se už neumí zasta-
vit a žasnout, postávat v posvátné 
úctě nad tím, co vidí, je téměř mrtvý. 
Žije se zavřenýma očima. 

Za mrtvolou v přehradní nádrži, za 
duchem na golfovém hřišti, za tančí-
cí dámou a za mužem, co z pití mu 
hlava třeští, za pohledem znaveným 
migrénou, co mučí, se skrývá příběh 
– vždy něco víc, než co vidí oči. Jaký 
příběh skrývá naše země?

Po přednášce bude následovat 
ochutnávka zdravé výživy. 

Místo konání: Adventní dům, Jung-
mannova 16, Třebíč

Úterý 5. května, 17 hod., sál hudebního oddělení MěK v Třebíči
Vernisáž a úvodní přednáška Mgr. Jaroslava Bašty, pracovníka Muzea 

Vysočiny v Třebíči  k výstavě věnované 70. výročí osvobození našeho 
regionu. 

Výstava bude instalována v prostorách dospělého oddělení MěK v Třebí-
či. K prohlédnutí budou jak dobové fotografi e z protektorátního života, tak 
z osvobození v květnu 1945. Válečné roky zdokumentují exponáty z majetku 
Muzea Vysočiny v Třebíči, Státního okresního archivu v Třebíči a jednotli-
vých rodinných a spolkových archivů. K vidění budou předměty nejen běžné 
denní potřeby, části oděvů, ale i dopisy a autentické vzpomínky z koncent-
račních táborů a nuceného nasazení dokumentující tehdejší těžkou dobu. 

Výstava bude přístupná široké veřejnosti do 12. června.

Úterý 12. května, 17 hod., sál hudebního oddělení MěK v Třebíči
Přednáška historika Vlastimila Schildbergera ml.: Werwolf na Moravě

Čtvrtek 14. května, 9.30 hod., klubovna dospělého oddělení MěK v Třebíči
Přednáška Ladislava Vilímka, jihlavského archiváře: Transporty Židů 

na Vysočině

Úterý 2. června, 16 hod., sál hudebního oddělení MěK v Třebíči
Přednáška leteckého historika Vlastimila Schildbergera st.: Osvobo-

zení na Jižní Moravě a Vysočině

Čtvrtek 4. června, 18 hod., Velká zasedací místnost města Třebíče na 
Masarykově náměstí

Přednáška plk. PhDr. Eduarda Stehlíka: Druhá světová válka

Úterý 9. června, 17 hod., sál hudebního oddělení MěK v Třebíči
Přednáška Vlastislava Janíka, autora knihy Operace Spelter Lenka-Jih

Čtvrtek 11. června, 9 hod., sál hudebního oddělení MěK v Třebíči
Přednáška Jarmily Jičínské: Vzpomínky na druhou světovou válku

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA NA TŘEBÍČSKU

Francouzský klub
Čtvrtek 7. května, 17 hod., sál 

hudebního oddělení .
Krajem kolem řek Lot a Dor-

dogne na kole

***
Úterý 12. května v 16 hod., 

pobočka Modřínová
Rozmarýnek tančí maminkám
Vystoupení třebíčského folklórní-

ho souboru ze ZŠ Benešova ke Dni 
matek.

Čtvrtek 14. května od 9 hod., 
pobočka Modřínová

S kočárkem do knihovny
Dopoledne pro maminky na mateř-

ské dovolené. 

Čtvrtek 14. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

Indonésie 
O své zážitky a fotografi e z Indoné-

sie se podělí Zdeněk Lorenc, který 
po souostroví cestoval v roce 2012.

Pátek 15. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

Markéta Bednářová, autorka kni-
hy Ve stínech za zrcadlem, čte z knih 
nakladatelství Triton

Úterý 19. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

Richard Pachman: TYLDA. 
Autorské čtení knihy a komorní kon-
cert

Každý rok v květnu si Třebíč při-
pomíná výročí transportů Židů ze 
Zámostí do koncentračního tábora.

Pondělí 25. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

LiStOVáNí: Trash / Odpad / 
Andy Mulligan

Úterý 26. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

Tomáš Rohovský: Četnická sta-
nice Třebíč 2 Borovina v letech 
1918 až 1945 

Křest knihy Tomáše Rohovského, 
policisty zdejšího obvodního oddě-
lení policie.  

Čtvrtek 28. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

Anglie a Wales 
Promítání třebíčské cestovatelky 

Milušky Mrvkové.

Akce pro seniory
Pondělí 4. května, 9 hod., sál 

hudebního oddělení
Chodsko - po stopách strážců hra-

nic  

Pondělí 11. května, 9 hod. klu-
bovna dospělého oddělení  

Mozkocvična - trénujeme s moz-
kohračkami

Pondělí 18. května, 9 hod., sál 
hudebního oddělení

Třebíč očima architekta. 5. část.  
Říční lázně, Nehradov, Hrádek a 
prostor dnešních sídlišť

Páté setkání z cyklu přednášek 
s Ing. arch. Luborem Herzánem.  
Vstup do naplnění kapacity sálu. 

Akce pro děti
Čtvrtek 7. května, klubovna 

dospělého oddělení
Fair trade snídaně pro ZŠ. 

Úterý 26. května od 10 hod., dět-
ské hudební oddělení

O čem domácí mazlíčci přemýš-
lejí

Přednáška Libora Baláka. 

Pátek 22. května, hudební oddě-
lení

3D brouci, kam se podíváš. Kom-
ponovaný program

Úterý 12. května, 11 hod., sál 
hudebního oddělení. Zadáno pro 
ZŠ.

Beseda se spisovatelem a ilustrá-
torem  Pavlem Čechem 

Úterý 12. května, 15 hod., autogra-
miáda v Knihkupectví Jakuba Demla 

Výstavy
4. – 30. května, sál hudebního 

oddělení. Vernisáž 4. května v 17 
hod.

Trebitsch Expo – Tehdy a Tam
Výstava reprodukcí starých foto-

grafi í města Třebíče od konce 19. 
století až do období první republiky 
a srovnání s fotografi emi ze záplav 
roku 1985. 

4. – 29. května, pobočka Modří-
nová

Sportovní den ve stacionáři 
Fotografi e ze Stacionáře na Družs-

tevní ulici. 

Do 30. května  2015, pobočka 
Borovina

Miroslav Máca: Z pohádkové 
louky

Výstava kreseb.  

Díla představuje 
Jitka Janíková

Obrazy Jitky Janíkové si mohou 
zájemci prohlédnout v Galerii Ladi-
slava Nováka v Třebíči do neděle 7. 
června. Malířka ve své tvorbě postup-
ně používala kresbu, grafi ku a praš-
né pastely. V současné době se nejvíc 
věnuje olejomalbě a malbě na přírod-
ní hedvábí. Své šály a šátky nevnímá 
jako užitkové textilie, ale hedvábné 
obrazy, které se dají nosit na krku.  -zt-

1. 5. svátek  MUDr. Machová Eva Husova 898 Náměšť n. Oslavou    568 620 248
2. 5. sobota  MUDr. Križan Josef DentSmile, s.r.o., Martinské nám. 149/3 Třebíč   568 841 188
3. 5. neděle  MUDr. Križan Ondřej DentSmile, s.r.o., Martinské nám. 149/3 Třebíč   568 841 188
8. 5. svátek  MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou   568 620 248
9. 5. sobota  MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou   568 620 248
10. 5. neděle  MDDr. Kubicová Kristýn  V zahradách 279 675 73 Kralice n. Oslavou   568 643 681
16. 5. sobota  MUDr. Kučerňák Zdeněk První Brněnská strojírna,  Průmyslová 162 Třebíč 568 804 730
17. 5. neděle  MUDr. Látal Petr  Kpt. Jaroše 2 Třebíč    568 826 201
23. 5. sobota  MUDr. Lhotská Kateřina ESTHES s.r.o., Sokolská 3 Třebíč   568 840 820
24.5. neděle  MUDr. Lhotská Hofírková Kateřina  ESTHES s.r.o., Sokolská 3 Třebíč  568 840 820
30.5. sobota  MUDr. Lhotský Václav ESTHES s.r.o., Sokolská 3 674 01  Třebíč  568 840 820
31.5. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou   568 620 248


