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Městská knihovna

Služby LSPP stomatologické na SRPEN 2017
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

2.9.2017 sobota MDDr. Blažek Jan Sv. Čecha 840/39, 674 01 Třebíč  568 844 002
3.9.2017 neděle MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
9.9.2017 sobota MUDr. Cafourek Jiří Vltavínská 1346, 674 01 Třebíč  568 843 787
10.9.2017 neděle MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
16.9.2017 sobota  MUDr. Černoch Vladimír ml.     Stomatologické centrum Třebíč s.r.o. 
                                                                              Kpt. Jaroše 1123, 674 01 Třebíč  568 826 880 ,776 166 268
17.9.2017 neděle  MUDr. Denková Libuše  Okružní 964/11, 674 01 Třebíč  568 853 087
23.9.2017 sobota  MUDr. Divišová Marcela  Rouchovany 329, 675 57 Rouchovany  568 865 214
24.9.2017 neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
28.9.2017 svátek MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
30.9.2017 sobota  MDDr. Dzurňák Marcel Stomatologické centrum Třebíč s.r.o. 
                                                                              Kpt. Jaroše 1123, 674 01 Třebíč   568 826 880,776 166 268

Pondělí 4. září, 9 hod., sál hudební-
ho oddělení.

Šlechta. Urozenost a stav - PhDr. 
Rudolf Fišer, CSc.

Čtvrtek 7. září, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení. 

Studium v zemi trubadúrů aneb 
Francie nenabízí jen víno - Alžběta 
Vítková, absolventka Gymnázia Třebíč.

Pátek 8. září, 18 hod., sál hudebního 
oddělení.

Hudba v myšlenkách Masaryko-
vých - Jindřich Macek - loutna, Jitka 
Baštová – akordeon & Slunko Třebíč 
Heleny Noskové.

Pondělí 11. září, 9 hod., hudební 
oddělení.

PERLY SVĚTOVÉ ARCHITEK-
TURY.  7. část. Secese a individualis-
tická moderna - Ing. arch. Lubor Her-
zán.

Úterý 12. září, 17 hod., sál hudební-
ho oddělení.

TAOISTICKÉ TAI – CHI™ - 
VNITŘNÍ UMĚNÍ PRO ZDRA VÍ - 
Sdružení taoistického tai-chi ČR v Tře-
bíči.

Čtvrtek 14. září, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

ARCHITEKTURA  V ČESKÝCH 
ZEMÍCH VČERA  A DNES. 6. část. 
Soudobé tendence v architektuře a 
urbanismu - Ing. arch. Lubor Herzán.

Čtvrtek 21. září, 15 hod., dětské 
oddělení.

ČÍTÁRNIČKA  pro nejmenší 

Evropský týden mobility (16. – 22. 
9.). Evropský den bez aut (22. 9.). 

Čtvrtek 21. září, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

Pátek 22. září 2017, dopoledne, sál 
hudebního oddělení. Začátek bude 
upřesněn na www.knihovnatr.cz.

Kola versus auta. Promítání švédské-
ho dokumentu.

Z KNIHOVNY DO KNIHOVNY
Čtvrtek 21. září, 9 hod.
Cesta s dětmi ze ZŠ Cyrilometo-

dějská z knihovny na Modřínové do 
knihovny na Hasskově ulici, spojená s 
kulturním programem. 

18. – 22. září, dětské oddělení.
MŮJ PRVNÍ ŘIDIČÁK

Pátek 22. září, dětské oddělení.
PORA Ď TATÍNKOVI

18. – 22. září, pobočka Borovina.
BEZPEČNĚ NA HŘIŠTI I NA 

SILNICI 
Testy pro děti.

Pátek 22. září, 17 hod., sál hudební-
ho oddělení.

Japonsko - Lucie Blažejová.

Pondělí 25. září, 9 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

Hudební souboj s pamětí - Jan 
Bukovský - Přijďte si zavzpomínat na 
písničky 50. – 60. let, a současně pro-
cvičit svoji paměť.

Úterý 26. září, 9 hod., sál hudební-
ho oddělení.

TAOISTICKÉ TAI – CHI™ - 
VNITŘNÍ UMĚNÍ PRO ZDRA VÍ - 
Sdružení taoistického tai-chi ČR v Tře-
bíči.

Úterý 26. září, 17 hod., sál hudební-
ho oddělení.

ZÁHADY A MYSTERIA - Arnošt 
Vašíček.

Středa 27. září, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

LiStOVáNí - Torey L. Hayden: Zvíře 
- účinkují: Pavel Oubram a Věra Hollá.

VÝSTAVY
Josef Čapek – malíř, básník, spisova-

tel.
4. – 29. září, klubovna dospělého 

oddělení, 1. patro.

JEDEME DO SVĚTA
Do 29. září, dětské oddělení.
Výstava prací dětí z MŠ Kaštánek.

ZDEŇKA  HORKÁ: PRO LEPŠÍ 
SVĚT

1. - 29. září, pobočka Modřínová.

Růžena Mollerová: Antistresové 
omalovánky.

1. – 29. září, pobočka Borovina.

Nejrůznější duševní onemocně-
ní, ale hlavně příběhy těch, kteří se 
s psychickými nemocemi potýkají. 
To je hlavní téma nejnovější výsta-
vy, kterou lze zhlédnout do úterý 26. 
září v Ekotechnickém centru Alter-
nátor Třebíč.

Příběhy bláznovství, jak zní její 
název, jsou rozčleněny do devíti čás-
tí podle diagnóz – ADHD, deprese, 
panická porucha, paranoidní schizo-
frenie, Aspergerův syndrom, bipolár-
ní afektivní porucha, Alzheimerova 
choroba, OCD a mentální anorexie. 

Všechny tyto psychické poruchy 
jsou popsány v krátkých textech, kte-
ré doplňují obrázky grafi čky Karo-
líny Kryštofové. Výstavu připravily 
studentky medicíny Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, které 
spojily síly s různými organizacemi 
zabývajícími se destigmatizačními 
aktivitami. 

Příběhy pomáhali získat například 
i studenti psychologie z Projektu 
SPOLU, nebo organizátoři projektu 
Psychobraní. Panel o pomoci spo-
luvytvářely studentky s neziskovou 
organizací Nevypusť Duši.

„Jsme moc rády, že se nám výstavu 
podařilo po roce dokončit. Velmi nám 
pomohla i fi nanční podpora z Grantu 
TGM od Spolku absolventů a přátel 
univerzity,“ říká jedna z organizáto-
rek výstavy Tereza Ondráčková. 

„Naším cílem není jen informovat 

veřejnost o jednotlivých nemocech, ale 
především umožnit lidem blíže poznat, 
jaký je život člověka trpícího duševním 
onemocněním, jaké problémy řeší, jak 
to prožívá, a co mu pomáhá. Základ-
ním prvkem jsou právě příběhy kon-
krétních lidí,“ doplňuje. 

Autorkou textů je Zuzana Špačko-
vá, která mimo jiné uvedla, že mno-
ho lidí s duševními nemocemi se sty-
dí vyhledat pomoc.

„Nejen jako studentky medicíny se 
setkáváme s lidmi, kteří se potýkají s 
různými psychickými problémy, ale 
stále trpí ostychem vyhledat odbornou 
pomoc. Z toho důvodu jsme věnovaly 
jeden panel právě informacím, jak se 
v podobné situaci zachovat. Chceme 
lidem ukázat, že duševní onemocně-
ní je prostě nemoc jako každá jiná a je 
třeba o tom mluvit,“ vysvětluje Zuza-
na Špačková.  -zt-

Kukuřičné bludiště se nachází také 
v Třebíči, naproti poliklinice. Ve stán-
ku, kde se prodávají lístky, jsme zastih-
li Marii Součkovou. „Máme k dispozici 
dvě varianty. Jedna je pro děti, kdy dopl-
ňují tajenku, a druhá pro starší návštěv-
níky, kteří mají chytré telefony a mohou 
si načíst QR kódy,“ vysvětlila v úvodu. 
QR kód (anglicky: QR Code) je pro-
středek pro automatizovaný sběr dat.

Další zájemci běhají v bludišti na 
čas, a tím se dostávají do žebříčku nej-
rychlejších návštěvníků bludišť v celé 
republice. „V bludišti je osm tabulí, a 
u každé musí běžec načíst QR kódy,“ 
pokračuje Součková. Trasa měří 2600 
metrů. 

Bludiště v Třebíči bude k dispozici 
ještě v září. „Jedná se tedy o ryze sezonní 
záležitost,“ podotkla Součková. Dopl-
nila, že těchto kukuřičných bludišť je 
třicet po celé České republice. 

Lidé po absolvování jednoho z nich 

dostávají razítko a malou placku kuku-
řičáků. Pokud jich objedou pět, obdrží 
velkou placku kukuřičáků. 

Zájem o bludiště Součková registru-
je. Lidé chodí okolo, často se zasta-
ví, přečtou si, o co se jedná. A pak je 
trasa zláká. „Přijela rodina z Jihlavy, 
že ten den navštívili bludiště v Jihlavě, 
a ještě jedou do Třebíče,“ pousmála se 
Součková. 

Už zaznamenala i zájemce z Prahy. 
Netajila, že velkou roli hraje poča-
sí. „Myslím si, že je to dobrý nápad. 
Zvláště pro rodiny, které rády cestují,“ 
přemítala. Je to dobrá atrakce i pro 
skupiny lidí.

„Věřím, že mezi návštěvníky se v září 
zařadí mateřské i základní školy,“ 
poznamenala Součková. Bohužel, 
letos je kukuřice řídká a malého 
vzrůstu, ale přesto má bludiště svo-
je kouzlo. Absolvování bez časového 
limitu trvá zhruba hodinu.  -zt-

MARIE SOUČKOVÁ ukazuje panel s odměnami pro návštěvníky kukuřičných 
bludišť.  Foto: Antonín Zvěřina

Třebíč má kukuřičné bludiště Expozice v Alternátoru 
ukazuje Příběhy bláznovství

Výstava přiblíží 
Španělsko

Výstava fotografi í Španělské dědic-
tví UNESCO se koná v Zadní syna-
goze v Třebíči od čtvrtka 7. do čtvrt-
ka 28. září. Vernisáž se uskuteční ve 
středu 6. září od 17 hodin. Návštěv-
níci se mohou těšit na komentova-
nou prohlídku. Kolekce fotografi í nej-
krásnějších míst Španělska je součástí 
autorského projektu Mileny Blažkové. 
 -zt-


