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Služby LSPP stomatologické na ČERVEN 2014
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

 Třebíčské centrum

1. 6.  - 31. 6.  Barevné léto - výstava 
rukodělných prací v Městské knihovně, 
pobočka Modřínová

2. 6.  - 13. 6.  NÁRODNÍ DNY BEZ 
ÚRA ZŮ 

2. 6.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Adopce aneb jak si splnit sen 

3. 6.  10 – 12 Slavíme den dětí (hry, 
soutěže a dovádění pro nejmenší) 

3. 6.  14 – 16 Setkání rodičů s 
DVOJČATY A VÍCERČATY

6. 6.  10.30 – 12  Klub Batole: Pohy-
bové hry - rozvoj motorických doved-
ností

7. 6.  14 – 17 Tvořivé odpoledne: 
Linoryt

9. 6.  10.30 – 12 Klub Miminko: S 
miminkem na cestách aneb co všechno 
je potřeba vědět, než vyrazíme

10. 6.  10 – 12 Sportovní dopoledne 
- akce pro celé rodiny plná radosti, her a 
cvičení

10. 6.  14 – 16 MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autistické-
ho spektra 

11. 6.  9.30 – 15  MĚSTO TŘEBÍČ: 
VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
- prezentace na Karlově nám. 

12. 6.  10.30 – 12 Po prázdninách 
do školy aneb co všechno vědět

12. 6.  14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Ovoce pro zdraví

12. 6.  15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Zdravé limonády

12. 6.  18 – 20 Rukodělný kurz: 
FIMOhraní „Pletené šperky“

13. 6.  10 - 12 Skládám, skládáš, 
skládáme - hrajeme si společně

14. 6.  14 - 17.30 MEZINÁRODNÍ 
DEN OTCŮ - koná se na Sokolském 
stadionu

16. 6.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Role otce ve výchově

17. 6.  16 – 17 Letní družiny – 
infoschůzka pro rodiče

17. 6.  14 – 16 Setkání rodičů s dět-
mi s poruchou učení

19. 6.  18 – 20 Rukodělný kurz: Tuli-
pány z provázků

20. 6.  10.30 – 12 Klub Batole: Hud-
ba, pohyb, slovo - rozvíjení senzomoto-
rické inteligence

20. 6.  18 - 20 Muzikoterapeutická 
relaxace

23. 6.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Cvičení s miminky na míčích

24. 6.  10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Květáková polévka

26. 6.  10 – 12 Na dovolenou s dět-
mi

27. 6.  10.30 – 12 Klub Batole: Let-
ní tvoření 

Letní provoz pro rodiče s dětmi: kaž-
dé pondělí a středu od 8 do 13 hod.

  1. 6. neděle MUDr. Bartoňková Olga Vltavínská 1346  Třebíč   568 808 274
  7. 6. sobota MUDr. Bednářová Marie Zdislavina 11  Třebíč   568 824 359
  8. 6. neděle  MDDr. Beníček Tomáš  Kpt. Jaroše 1123  Třebíč   568 826 880
14. 6. sobota MUDr. Machová Eva Husova 898  Náměšť n. Osl.  568 620 248
15. 6. neděle MUDr. Blažek Ivan  Komenského nám. 30  Jaroměřice  568 440 495
21. 6. sobota MDDr. Blažek Jan  Sv. Čecha 39  Třebíč  568 844 002
22. 6. neděle MUDr. Machová Eva Husova 898  Náměšť n. Osl.  568 620 248
28. 6. sobota MUDr. Machová Eva Husova 898  Náměšť n. Osl.  568 620 248
29. 6. neděle  MUDr. Cafourek Jiří  Vltavínská 1346  Třebíč   568 843 787

2. 6.  - 13. 6.  NÁRODNÍ DNY BEZ 
ÚRA ZŮ  – Kampaň Zdravého města 
Třebíč

2. 6.  10.30 – 12 Oslava Dne dětí: 
SKÁKA CÍ HRA D MÁ KA ŽDÝ RÁD 

3. 6.  10.30 – 12 Po prázdninách do 
školy aneb co všechno vědět - beseda 
pro rodiče předškoláků

5. 6.  10.30 – 12 Vybavení lékárničky 
rodiny s dětmi

10. 6.  10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření: Míchané nápoje z ovoce  

17. 6.  10.30 – 12 Tvořivé dopoled-
ne: Letní dekorace

24. 6.  10.30 – 12 Těšíme se na léto - 
hravé dopoledne pro rodiny s dětmi

24. 6.  16 – 17 Letní družiny a mini-
družiny – infoschůzka

Po dobu letních prázdnin - otevřeno 
každé úterý a čtvrtek 8 - 17 hod.

Slavnostní ofi ciální předání výtěž-
ku z loňské prodejní výstavy a auk-
ce obrazů v třebíčské Pasáži se 
uskutečnily ve středu 21. května od 
18 hodin v sále v Předzámčí v Tře-
bíči. 

Třebíčská nemocnice obdržela sto 
tisíc korun a David Novotný, postižený 
těžkým úrazem, 50 tisíc korun. Akce 
měla o to slavnostnější ráz, že se jí 
zúčastnil houslový virtuos Václav 
Hudeček s manželkou Evou. Houslista 
poté předvedl své umění ve zcela zapl-
něné bazilice svatého Prokopa. 

Výstava obrazů měla název Svět 
očima dětí a konala se ve spoluprá-
ci třebíčského městského kulturní-
ho střediska a neziskové organizace 
Nadačního fondu Modrý hroch. Ten 
podporuje dětskou chirurgii, orto-
pedii a traumatologii, léčbu a hospi-
talizaci dětí po úrazech, snahu o zpří-
jemnění prostředí v době léčby, péči 
o volnočasové aktivity hospitalizo-
vaných dětí, nabízí konkrétní pomoc 
dětem po těžkých úrazech a je činný v 
oblasti prevence úrazů.

„Jednalo se o jednu z nejúspěšnějších 
našich akcí. Všem, kteří k částce přispěli, 
chci ještě jednou poděkovat,“ konstato-

Předání se zúčastnili Hudečkovi

ŘEDITELKA  městského kulturního střediska Jaromíra Hanáčková s Evou a Vác-
lavem Hudečkovými. Foto: Antonín Zvěřina

vala ředitelka fondu Monika Chasá-
ková. Přiznala, že chce s městem spo-
lupracovat i nadále. Například letos by 
se Modrý hroch chtěl zúčastnit Vánoč-
ního bazaru. „Vše se zatím upřesňuje,“ 
naznačila Chasáková.  

Na charitativní akci se významně 
podílel třebíčský místostarosta Pavel 
Pacal. Ani on netajil, že celá akce spl-
nila svůj účel. Stejné pocity vyjádřila i 
ředitelka kulturního střediska Jaromí-
ra Hanáčková.    -zt-

Junior show 2014 a Melounový šam-
pionát pořádá Hotelová škola Tře-
bíč popatnácté. Jedná se o prezentaci 
dovedností žáků uvedené školy a spo-
lupracujících fi rem. Akce se koná ve 
čtvrtek 12. června od 10 do 17 hodin v 
Kongresovém centru Pasáž v Třebíči.

Od letošního roku v rámci Junior 
show proběhne Melounový šampionát 
a bude vyhlášen Junior carving cup, 
kdy budou odměněni nejlepší junio-
ři za celý školní rok. Melounový šam-
pionát navazuje na dříve velkou akci 
Melounový festival. Před budovou 
Pasáže se uskuteční se také 8. ročník 

běhu číšníků s vínem Junior Jogging.
Ve společenském sále budou žáci 

školy i tradiční hosté předvádět mno-
hé kousky ze svých volnočasových 
aktivit. Návštěvníci uvidí žáky zpíva-
jící, tančící, cvičící, hrající divadlo, ale 
v klidu nenechají ani veřejnost, která 
se bude moci účastnit různých zábav-
ných soutěží.

V prostorách Pasáže bude možnost 
zakoupit i drobné dárky, ochutnat 
různé dobroty, prohlédnout si zajíma-
vé výtvarné techniky, naučit se prostí-
rat stůl, zkrášlit si účes a dozvědět se i 
mnoho zajímavostí.  –zt-

Hotelovka pořádá Junior show 

Americký bluesman David Evans už 
v Třebíči jednou hrál. Bylo to na kon-
ci prázdnin roku 2011 a koncert pro-
běhl na dvoře dnes už nefungujícího 
Travellers Hostelu v Zámostí. Letos v 
květnu se bluesový profesor z Mem-
phisu vrátil a vystoupil v hudebním 
klubu Béčko, čili se přesunul na pravý 
břeh Jihlávky. 

Ta po propršeném víkendu přiná-
šela kalné bahno, „muddy waters“, jak 
by řekl rodák od Mississippi. Mud-
dy Waters je rovněž jméno jednoho z 
původních interpretů blues, které ještě 
David Evans zažil a jejichž odkaz nese 
dál. Že onen Evropany těžko napodo-

bitelný  dřevní výraz v sobě má, před-
vedl hned při zvukové zkoušce během 
prvních dvou skladeb. 

Zkušený zvukař, který už slyšel skoro 
všechno a jen tak ho něco nepřekvapí, 
byl z jeho hry na kytaru celý paf. Náv-
štěvníkům koncertu to předvedl hned 
v úvodním Match Box Blues a násled-
ném One Dime Blues, dvou skladbách 
legendárního Blind Lemon Jeff ersona.

Následovaly kousky dalších veterá-
nů  Babe Stovalla (Candy Man), Tom-
myho McCelnnana (Highway 51), 
Johna Lee Williamsona (Good Mor-
ning Litt le Schoolgirl) a hlavně obou 
slavných Johnsonů: Roberta (Kind 

Hearted Woman Blues) a Tommyho 
(Big Road Blues a Lonesome Home 
Blues). 

Vtipné a zasvěcené vysvětlení, kte-
rý z Johnsonů asi uzavřel onu smlou-
vu s ďáblem, aby mohl hrát to nejlep-
ší blues, podal hudební publicista Jan 
Sobotka, který Evansovu moravskou 
tour zorganizoval (kromě Třebíče 
ještě brněnská Stará pekárna a Nové 
Město na Mor.) a také ho v několika 
skladbách doprovodil na mandolínu. 
Vydařený večer ukončilo přídavko-
vé Lonesome Home Blues a rozchod 
zúčastněných do deštivé bluesové 
noci. Milan Zeibert  

Evansovo blues na pravém břehu

 Centrum DaR

Zatepluje se 
základní škola

V závislosti na možnostech počasí 
probíhají práce na zateplování základní 
školy v Bartuškově ulici. Hotová je už 
střecha na starší budově i na nové části 
budovy.  

Stavební práce běží od počátku dub-
na a potrvají do září až října letošního 
roku. Realizační cena činí přibližně 
22.590.000 korun bez DPH. „Město 
získalo na tuto investiční akci dotace. Od 
Evropské unie kolem 16.650.000 korun 
a ze státního rozpočtu téměř 980.000 
korun,“ doplnil mluvčí radnice Ivan 
Přibík.  –zt-


