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Městská knihovna

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

  4. 7. sobota  MUDr. Novotný VojtěchSt. cen.Třebíč s.r.o.,  Kpt. Jaroše 1123 Třebíč
  568 826 880, 776 166 268
  5. 7. neděle  MUDr. Nožičková Iva Tomková - dent s.r.o.,  Vltavínská 1346 Třebíč  568 844 296
  6. 7. svátek  MUDr. Piálková Irena   Chmelová 6  Třebíč 568 843 086 
 605 009 996
11. 7. sobota  MUDr. Machová Eva    Husova 898 Nám.n. Oslavou  568 620 248
12. 7. neděle  MUDr. Machová Eva    Husova 898 Nám.n. Oslavou  568 620 248
18. 7. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Nám.n. Oslavou  568 620 248
19. 7. neděle  MDDr. Rolincová Monika ESTHES s.r.o.,  Sokolská 3 Třebíč  568 840 820
25. 7. sobota  MUDr. Sedláček Milan ml. ZUBNÍ HROTOVICE s.r.o, 
       Zákostelní 9 Hrotovice  568 860 256
26. 7. neděle  MUDr. Machová Eva Husova 898 Nám.n. Oslavou  568 620248

SVATOPROKOPSKÁ POUŤ
Sobota 4. 7. – neděle 5. 7. – Areál 

baziliky sv. Prokopa a zámku v Třebíči
Obnovení tradice slavné třebíčské 

pouti. Tradiční pouťové atrakce - vel-
ký řetízkový kolotoč, malý koníčko-
vý kolotoč, lodičkové houpačky, dět-
ský vláček, stylová střelnice. Pouťové 
občerstvení - pivo, perníky, turecký 
med, medovina, medové pivo, cukrová 
vata, trdelníky, sušené ovoce.

Harmonikář, kočovné divadlo, 
pohádky.

Benediktinské likérové víno s bylin-
kami a kořením.

Program:
Pátek
16 hodin - Přednáška „Jan Hus, 

Evropan nové doby“ - přednáší Mgr. 
et Mgr. Lenka Šimo  - konferenční sál 
Předzámčí

21, 22 hodin - kostýmované noční 
prohlídky baziliky sv. Prokopa

Sobota
14 hodin - Pyšná princezna – 

pohádka
17 hodin - Princ Jaromil – pohádka
18 hodin - Ondřej Ondera Herzán 

– koncert
21, 22 hodin - kostýmované noční 

prohlídky baziliky sv. Prokopa
Neděle
10 hodin - slavnostní sváteční 

bohoslužba v bazilice sv. Prokopa
14 hodin Trampoty krále Bumbá-

ce – pohádka
16.30 hodin - Josef Zoch - koncert
Vstup do areálu zdarma

Červenec - srpen 2015 
PROVOZNÍ DOBA 
O PRÁZDNINÁCH 

Dospělé oddělení. 20. – 31. červen-
ce ZAVŘENO. Ostatní dny: běžný 
provoz.  

Dětské oddělení. 20. – 31. července 
ZAVŘENO. Ostatní dny o prázdni-
nách: po, st, čt :  8.30 - 18 hod.

Hudební oddělení. 20. – 31. červen-
ce ZAVŘENO. Ostatní dny: běžný 
provoz, st: 8.30 - 18 hod.

Internetová studovna. Během celých 
prázdnin běžný provoz, po-pá 8.30 - 
18 hod. .

Pobočka Modřínová. Během celých 
prázdnin otevřeno: po, st, čt :   8.30 - 
12,   12.30 - 18 hod.

Pobočka Borovina. 3. - 14. srpna 
ZAVŘENO. Ostatní dny o prázd-
ninách: po, st, čt :  8.30 - 12,   13 - 18 
hod.

Půjčovní doba u dokumentů s termí-
nem vrácení v době uzavření knihov-
ny se automaticky prodlužuje. 

V době uzavření ústřední budovy 
můžete využít služeb poboček, žádné 
další poplatky na nich neplatíte, stačí 
mít s sebou Váš čtenářský průkaz. 

Francouzský klub 
Středa 8. července, 19 hod., kos-

tel sv. Jakuba. Odjezd autobusu v 17 
hod., ulice Sucheniova.

F R A N C O U Z S K O - Č E S K Á 
HUDEBNÍ AKA DEMIE TELČ, 21. 
ROČNÍK. Zájezd na veřejný koncert 
studentů a učitelů. 

Čtvrtek 6. srpna, 17 hod., sokolský 
stadion, Fügnerova ulice

PÉTANQUE - „BOULES“ ČILI 
KOULENÁ. Mott o: „Nikdy není 
špatné počasí, jsou jen špatně obleče-
ní hráči!“ 

Úterý 7. července, 16.30 hod., 
sál hudebního oddělení a klubovna 
dospělého oddělení, Hasskova ul.

ZÁPADOMORA VSKÝ AERO-
KLUB TŘEBÍČ – HISTORIE A 
SOUČASNOST 

Přednáška a vernisáž výstavy k 20. 
výročí Západomoravského aeroklubu 
Třebíč.

Pondělí 10. srpna, 9 - 12 hod., sál 
hudebního oddělení

HRA JEME SI V KA ŽDÉM VĚKU 
- DOPOLEDNE S TŘEBÍČSKÝM 
KLUBEM DESKOVÝCH 

Úterý 11. srpna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

ZAKA RPATSKÁ UKRA JINA  
Vedoucí a děti z Centra volného ča-

su Hrubínka prožili týden na Ukraji-
ně. Mimo jiné se zajímali o možnosti 
spolupráce v oblasti volnočasových 
aktivit.

Pondělí 24. srpna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

MIKULOV
Mikulov starobylý, inspirující, archi-

tektonický, tančící, zpívající, gurmán-
ský, multikulturní, krásný.

Výstavy
ZÁPADOMORA VSKÝ AERO-

KLUB TŘEBÍČ – HISTORIE A 
SOUČASNOST 

8. července – 22. srpna, klubovna 
dospělého oddělení, Hasskova ul. 

Výstava k 20. výročí ZMAK Tře-
bíč. 

VÝTVARNÉ PRÁCE DĚTÍ 
HOSPITALIZOVANÝCH V TŘE-
BÍČSKÉ NEMOCNICI

Do 31. srpna, dětské oddělení 
ZDEŇKA  MAREČKOVÁ – 

FOTOGRA GIE
1. - 30. července, pobočka Modří-

nová 
DENNÍ STACIONÁŘ DOMO-

VINKA  – LETNÍ DEKORA CE
1. - 30. července, pobočka Modří-

nová 
JIŘINA VEJMĚLKOVÁ – DRÁT-

KOVANÉ VÝROBKY
3. - 31. srpna, pobočka Modříno-

vá 
OLDŘICH CHMELÍČEK – 

ŘEZBÁŘSKÉ VÝROBKY
3. - 31. srpna, pobočka Modříno-

vá 
Výstavy na pobočce Modřínová  se 

konají v rámci projektu Modřínka 
všem generacím přístupná. 

RETRO SVATEBNÍ ŠATY
1. července – 31. srpna, pobočka 

Borovina
Výstava svatebních šatů zapůjče-

ných z Módního salónu Hany Baxan-
tové z Čechtína.  

Hledají pomoc
dobrovolníků

Dobrovolnické centrum při 
Oblastní charitě Třebíč hledá dob-
rovolníky, kteří by se rádi připo-
jili k ručnímu pletení obvazů pro 
malomocné, nemocné leprou. 

Zhotovené obvazy jsou určeny 
jako vrchní obvazový materiál, kte-
rý se odesílá do leprosálií v Indii a 
Africe. -zt-

Ve věku 78 let zemřel třebíčský 
rodák, světově známý akademic-
ký malíř a ilustrátor převážně dětský 
knížek, Josef Kremláček. Narodil se 5. 
března 1937 v Třebíči a svému rodné-
mu městu zůstal věrný po celý život. 
Vystudoval VŠUP v Praze, ateliér prof. 
Adolfa Hoff meistera.

Ve své tvorbě uplatňoval originál-
ní a nezaměnitelný styl surrealistické 
metody dekalku a air-brushe. Při ilu-
strování dětských knih využíval pře-
devším abstrakci a symbolizaci, které 
jsou spojeny s výraznou a dokonale 
zvládnutou barevností a s ní souvisejí-
cím optimistickým nábojem. 

Časopisecky publikoval kresby od 
roku 1960, knížky ilustroval od roku 
1970. Jako ilustrátor zhruba 80 knih 
spolupracoval s mnoha českými i 
zahraničními nakladateli. 

Jeho práce byly vystaveny na více 
než 60 samostatných výstavách nejen 
doma a po celé Evropě, ale i v Japon-

Zemřel malíř Josef Kremláček

JOSEF KREMLÁČEK
sku nebo Argentině. Zúčastnil se asi 
370 výstav kolektivních. V roce 2002 
mu vyšel autorský katalog Josef Kre-
mláček: Výběr z tvorby s textem Vác-
lava Pajurka.

Od roku 1964 - 1970 byl člen surre-
alistické skupiny LAKOSTE v Brně, 
1965 - 1971 člen Centre interna-
tional de l‘actualité fantastique et 
magique, do své smrti mimo jiné čle-
nem Sdružení výtvarníků Vysočiny, 
Sdružení Bienále Brno, parasurrealis-
tické skupiny Stir up a Klubu ilustrá-
torů dětské knihy. V roce 2012 se stal 
čestným občanem Třebíče.

Jeden z názorů na facebooku 
Pohádkový dědeček už se toulá v 

krajině, kterou sám stvořil! Určitě 
tam bude mít dobrou partu: vodníky, 
skřítky, indiány i spoustu zvířat. Co je 
realita, co je sen? Jeho tvorba dokázala 
spojit obojí!

BUDE NÁM V ŽIDOVSKÉ 
ČTVRTI V TŘEBÍČI CHYBĚT! Ten 
jeho úsměv pod fousy a jeho stále bys-
tré oči, které náš svět kolem sebe vidě-
ly ...prostě pohádkově! Jeho šibalské 

pozdravy a pevný stisk ruky. Z mého 
srdce jen tak nezmizí!

Hodně silná a hodně dlouhá
S malířem Josefem Kremláčkem 

jsem se seznámil brzy po nástupu 
mezi novináře, kdy jsem si ho vyhlé-
dl jako oběť pro rozhovor. Netvrdím, 
že jsme se stali kamarády, ale určitě 
známými. Pak mi při každém setkání 
podal ruku, i když zprvu nevěděl, kam 
mě zařadit. Jeho smrt nás všechny pře-
kvapila. Jako kdybychom si nemoh-
li uvědomit, že ji v pozdějším věku 
budeme potkávat stále častěji. 

Josef Kremláček ale zůstává mezi 
námi. Díky svému dílu. Díky nezapo-
menutelným postavičkám, které ne-
jsou jen obyčejné malůvky, ale kte-
rým neopakovatelným způsobem 
dokázal vdechnout život. A které 
tak trochu maloval podle sebe. Což 
ve zmiňovaném rozhovoru přiznal. 
Každý člověk by se měl snažit, aby 
po něm na světě zbyla nějaká pěkná 
šmouha. Po panu Kremláčkovi hodně 
silná a hodně dlouhá.   -zt-


