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Služby LSPP stomatologické na PROSINEC 2016
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

Městská knihovna

3. 12. sobota  MUDr. Machová Eva    Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
4. 12. neděle  MDDr. Vodička, MUDr. Štěpánek Aleš, Na Potoce 78   Třebíč  568 844102
10. 12. sobota  MDDr. Vodička, MUDr. Štěpánek Aleš, Na Potoce 78   Třebíč  568 844102
11. 12. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  Náměšť n. Oslavou  568  620 248
17. 12. sobota  MDDr. Blažek Jan   Sv. Čecha 840/39   Třebíč   568 844002
18. 12. neděle  MUDr. Tomková Alena - dent s.r.o Vltavínská 1346  Třebíč  568 844296
24. 12. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou   568  620 248
25. 12. svátek  MDDr. Vodička Petr MUDr. Štěpánek Aleš Na Potoce 78  Třebíč  568 844102
26. 12. svátek  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou   568  620 248
31. 12. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou   568  620 248
1.1. svátek  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou   568  620 248

Klub seniorů

Provozní doba o vánočních svát-
cích: pátek 23. a 30. prosince: ústřední 
budova a pobočka Modřínová – ote-
vřeno pouze do 15:00 hod. 

Všechny ostatní dny na všech odděle-
ních: běžný provoz.

Francouzský klub 2016
Čtvrtek 1. prosince, 17 hod., 

hudební oddělení. 
Večer francouzské hudby a poezie 

- Vítězslav Podrazil, komorní soubor 
Atlantis Collegium - Umělecký před-
nes Jan Šťastný - Slavnostní předvá-
noční koncert k zakončení 8. ročníku 
Francouzského klubu.

Pátek 2. prosince, 17 hod., hudební 
oddělení. 

Vánoční koncert skupiny Dvor-
kaři

 
Neděle 4. prosince
Adventní neděle pro celou rodinu
Vánoční občerstvení zajištěno.
15 hod. - Kouzelné divadlo - Vác-

lavské divadélko - hudební oddělení
16 hod. - Jan Málek: Vepřové hody 

- Slunko Třebíč - sbormistr Helena 
Nosková, klavír Ivana Janíková a Bohu-
mila Hanzalová.

Středa 7. prosince, 18 hod., sál 
hudebního oddělení.

Na vlnách tónů a slov – Miloň 
Čepelka a Josef Person Snětivý 

Čtvrtek 8. prosince, 15.30 hod., 
dětské oddělení.

Dílnička s Monikou: Vánoční tvo-
ření

Čtvrtek 8. prosince, 17 hod., 
hudební oddělení. 

Křest knihy a autogramiáda – 
Antonín Zvěřina

Po knihách Humoresky a Velkolepý 
piknik vydává Antonín Zvěřina třetí 
knihu, s názvem Čtyřčata. Stejně jako 
v Humoreskách se odehrává v nejme-
nované dědině, a občas se tam mihnou 
i stejné postavy. Ale hlavní hrdiny tvo-
ří čtveřice mladíků, kteří spoustu času 
tráví v hospodě   U Modrýho čmoudu. 
Jednou, když nemají peníze, je napad-
ne založit, bez všech zkušeností, rocko-
vou skupinu. A malér je na světě. Není 
divu, že se do děje zapojí celá dědina 
včetně starosty Půlpoupěte.  Na akci 
bude možné si knihu zakoupit a nechat 
si ji autorem podepsat.

Pondělí 12. prosince, 9 hod., 
hudební oddělení.

Pátek 9. prosince v 15 hodin – 
Národní dům, velký sál

Mikulášská taneční zábava
K tanci a poslechu hraje KS Kvartet

Úterý 20. prosince ve 14 hodin – 
Národní dům, velký sál

Vánoční posezení

Pořady pro děti a mládež 
Čtvrtek 8. a pátek 9. prosince vždy 

v 8.30 a 10.15 hodin, Národní dům – 
pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ

Vánoční kouzlo – vánoční příběh v 
podání herců Divadýlka KUBA z Plz-
ně.

Středa 14. prosince v 10 hodin, 
divadlo Pasáž – pro žáky 2. stupně ZŠ

Z Povídek malostranských – 
jevištní adaptace čtyř povídek Jana 
Nerudy. Hrají herci Divadla Náměs-
tíčko z Prahy.

 Architektura v českých zemích 
včera a dnes. 9. část. Památky UNES-
CO v českých zemích II. Přednáší Ing. 
arch. Lubor Herzán. 

Pátek 16. prosince, 14 hod., hudeb-
ní oddělení. 

Překládáme s Janou Montorio
Vyhlášení výsledků soutěže překladů 

v žánru literatury young adult pro stu-
denty angličtiny středních škol a jazy-
kových škol Kraje Vysočina ve věku od 
15 do 20 let.

Pondělí 19. prosince, 9 hod., 
hudební oddělení.

Slovinsko – země, kde je všeho tro-
chu - Ondřej Herzán.

Akce na pobočce Modřínová
Úterý 6. prosince, 16 hod., poboč-

ka Modřínová. 
Mikulášská nadílka, spojená s 

vystoupením žáků ZŠ a MŠ Na Kop-
cích.

Středa 14. prosince, 10 hod., Dům 
seniorů, Manž. Curieových.

Předvánoční hudební pásmo žáků 
ZŠ a MŠ Na Kopcích.

Středa 14. prosince, 16 hod., 
pobočka Modřínová. 

Vánoční koncert - Slunko Třebíč.
Tradiční vystoupení Sluníček, nej-

mladších členů souboru.

Sobota 17. prosince, 8.30 – 11.30 
hod., pobočka Modřínová.

Vánoční dílničky.

Výstavy:
Danuščiny obrazy
Do 4. ledna 2017, sál hudebního 

oddělení.
Výstava obrazů Dany Horčičkové. 

Vernisáž v úterý, 6. prosince 2016, v 17 
hod.

Vesmír – za hranicí všedního světa
2. prosince 2016 – 31. ledna 2017, 

pobočka Borovina.
Práce klientů Denního centra Barev-

ný svět

Vánoční a zimní výrobky školní 
družiny ze ZŠ a MŠ Na Kopcích 

1. – 30. prosince 2016, pobočka 
Modřínová 

Výstava prací dětí. 

Sváteční atmosféru nyní navozu-
je Galerie Malovaný dům v Třebíči. 
Návštěvníci se mohou těšit na tra-
diční vánoční dekorace, rukodělné 
výrobky, umělecká díla s příslušnou 
tématikou. Nechybějí betlémy, hrač-
ky, dřevořezby ani vánoční ozdoby. 

Vernisáž výstavy se uskutečnila 
ve středu 23. listopadu. Zaplněnou 
výstavní síň potěšily programem děti 
z Mateřské školy Demlova. Úvod-
ní slovo pronesl náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina Pavel Pacal. „Vánoč-

ní tradice se pozvolna stávají minulos-
tí. Vždyť například tradiční pohlednice 
nahradily sms zprávy i jiné možnosti 
komunikace,“ poznamenal. Netajil, 
že v některých prodejnách se už v 
září objevuje vánoční výzdoba, často 
velice nevkusná. 

„Jsem proto rád, že městské kultur-
ní středisko tuto výstavu připravilo. 
Navodí mezi lidmi vánoční atmosfé-
ru,“ doplnil Pacal. Výstava potrvá v 
prostorách Malovaného domu do 
neděle 8. ledna příštího roku.  -zt-

ZAPLNĚNOU výstavní síň potěšily děti z Mateřské školy Demlova.
 Foto: Antonín Zvěřina

Začala vánoční výstava

Třebíčská rodačka Aneta Krát-
ká vystavuje do úterý 20. prosince v 
předsálí Národního domu v Třebíči. 
Narodila se 21. května 1992. Od dět-
ství se věnuje kresbě, malbě a kerami-
ce.

Střední umělecká škola grafi cká 
v Jihlavě ji seznámila s dalšími prv-
ky uměleckého světa, a to hlavně se 
sochařskou prací. Sochařství se věno-
vala na vysoké škole na Ostravské 
univerzitě pod vedením akademické-
ho sochaře Maria Kotrby a doc. Mgr. 
Jaroslava Koléška, ArtD. 

V roce 2014 získala titul BcA.- baka-
lář umění, a o dva roky později titul 
MgA. - magistr umění. V Ostravě 
vystavovala společně se svými kole-
gy v kulturním centru COOLTOUR 
(2013), nebo ve Zbrašovských ara-
gonitových jeskyních v Teplicích nad 
Bečvou (2014).

Během studijního pobytu ve Fran-

ANETA KRÁTKÁ. Foto: archiv MKS

Vystavuje rodačka Aneta Krátká

cii se utvrdila ve fi gurativní tvorbě, ze 
které vychází i její diplomová práce s 
názvem Království za koně, která byla 
v tomto roce k vidění na výstavě v 
národní kulturní památce Důl Michal 
v Ostravě, nebo na výstavě Diplomky 
2016, taktéž v Ostravě. Součástí je-
jí diplomové práce bylo i mramorové 
sousoší s názvem Milenci, které je na 
této výstavě k vidění.  -zt-


