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Program kina Pasážs

DO 10. SRPNA KINO NEPRO-
MÍTÁ!

Od pondělí 11.  do pátku 15. 
srpna

MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA 
PRÁZDNINÁCH

Rodinný dobrodružný fi lm Francie 
v českém znění.

Začátky představení v 17.30 hod.  
Mládeži přístupný

Od pondělí 11. do soboty 16. 
srpna 

ÚSVIT PLANETY OPIC 3D
Premiéra akčního sci-fi  fi lmu USA.
Začátky představení: pondě-

lí – pátek ve 20.00 hod., sobota v 
17.30hod.

Pro mládež do 12 let nevhodný

Od soboty 16. do pondělí 18. 
srpna 

22 JUMP STREET
Premiéra akční komedie USA. 
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od neděle 17. do středy 20. srp-
na

PARÁDNĚ POKECAL 
Dobrý vtipný fi lm Tomáše Pavlíč-

ka.
Začátky představení v 17.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od úterý 19. do pátku 22. srpna
EXPENDABLES 3
Premiéra akčního dobrodružného 

thrilleru USA. 
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 21. do neděle 24. srp-
na

STRÁŽCI GALAXIE 3D
Premiéra akčního dobrodružného 

fi lmu USA v českém  znění.
Začátky představení v 17.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od soboty 23. do pondělí 25. 
srpna  

LUCY
Premiéra akčního thrilleru USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 25.  do čtvrtka 28. 
srpna

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ
Premiéra animované rodinné 

komedie USA/Kanada v českém 
znění.

Začátky představení v 17.30 hod. 
Mládeži přístupný

Od úterý 26. do pátku 29. srpna
DÍRA  U HANUŠOVIC 
Premiéra načernalé komedie ČR.
Začátky představení ve 20 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pátku 29. srpna do středy 3. 
září

ŽELVY NINJA 3D
Premiéra dobrodružného akčního 

fi lmu USA v českém  znění.
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od soboty 30. srpna  do úterý 2. 
září

FAKJŮ PANE UČITELI
Premiéra komedie Německa v čes-

kém znění.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Městské kulturní středisko

Městská knihovna

POZOR ZRUŠENO! Z CAM-
BRIDGE DO ČÍNY: PŘÍBĚH 
UČITELE ANGLIČTINY

Omlouváme se, ale akce plánova-
ná na 6. srpna se přesouvá na začátek 
příštího roku. O náhradním termínu 
budeme včas informovat. Děkujeme 
za pochopení. 

Akce v rámci projektu Rok rodin-
ných farem, který je fi nančně podpo-
řen městem Třebíč. 

ZVÍŘÁTKA  NA FARMĚ 
Středa 27. srpna, 10 hod., dětské 

oddělení 
Beseda pro děti s využitím tematic-

kých kufříků. 
ZÁJEZD NA FARMU RODINY 

NĚMCOVY 
Pondělí 15. září, dopoledne 
Zveme zájemce na jednu z nej-

známějších farem Vysočiny - Farmu 
rodiny Němcovy z Netína, která se 
řadí mezi nejlepší obdobné podni-
ky ve zpracování mléčných produk-
tů. Od roku 2005 farma zpracovává 
mléko ve vlastní minimlékárně, pře-
vážně na bílý jogurt a sýry. Některé 
produkty získaly ocenění Regionální 
produkt Vysočiny. 

VÝZVA! PÁTEK PRO TALEN-
TY 

Opět hledáme mladé talenty z Tře-
bíče a okolí. Ukažte ostatním, v čem 
jste úspěšní, na Pátku pro talenty, 
který proběhne v listopadu v knihov-
ně. Přivítáme i tipy na ty, kdo by 
neměli na našem talentovém pátku 
chybět. 

Výstavy: 
STOPY TOTALITY
20. srpna – 19. září vestibul 

knihovny
V rámci celostátního projek-

tu Stopy totality vznikla putovní 
autorská výstava. Jednotlivé panely 
výstavy představují výsledky dlou-
hodobé práce žákovských a student-
ských skupin na projektu a přibližují 
příběhy lidí, se kterými se žáci v prů-
běhu projektu setkali. Tyto panely 
autorsky navrhly samy školní skupi-
ny. Každý panel doprovází metodic-
ký materiál – stručná rešerše žákov-
ského projektu.

MODERNÍ JE NEKOUŘIT
Do 29. srpna, klubovna dospělého 

oddělení
Vítězné práce 7. ročníku soutěže 

PLAKÁT proti kouření na téma 
Moderní je nekouřit. Soutěž vyhlá-
sil DDM ve spolupráci se Zdravým 
městem a Nemocnicí Třebíč.

KA TEŘINA GRULICHOVÁ – 
POSTAVIČKY Z VEČERNÍČKŮ 
II.

JOLANA HALOVÁ – LETNÍ 
DEKORA CE

Do 29. srpna, pobočka Modřínová
Obě výstavy, které se konají na 

pobočce Modřínová v rámci pro-
jektu 10 let na Modřínce, podpořilo 
město Třebíč.  

FLAMING NIGHTS
15. – 16. 8. 
Sokolský stadion
Třetí ročník mezinárodního hudebně 

žonglérského festivalu. 

Pátek 15. 8.
16 – 16.40 hodin
Ampulka - pohádka
16.40 – 17.20 hodin 
Append X
17.20 – 18.05 hodin
Kari - football / Dominika - hulaho-

op / Circle cirkus - klobouky / Skip-
ping Boys - švihadla

18.05 – 19.15 hodin
Polemic
19.15 – 20 hodin 
Circle cirkus - kroužky  / Top 

Dogzzz - brekdance / Elvis - akroba-
tický rock ´n´ roll

20.00 – 20.50 hodin
Cookies
21 – 22 hodin
FN opening party
22 – 23.30 hodin
Tata Bojs
00.15 – 01.30 hodin 
Skyline

Sobota 16. 8.
15.10 – 15.50 hodin
AngelHeaded Hipsters
15.50 – 16.35 hodin

Ampulka - divadlo
16.35 – 17.25 hodin
Antoines
17.25 – 18.10 hodin
pole dance / Chůdadlo - žonglová-

ní / ZAVA Group - Skákací boty
18.10 – 19 hodin
PRA GUE CONSPIRA CY
19 – 20 hodin
Vertigo - vzdušná arobacie / T- 

bass - taneční skupina / Vem Camará 
Capoiera - capoiera

20 – 21 hodin
ŽLUTÝ PES
21 – 23 hodin
Flaming Nights GALASHOW
23 – 00.30 hodin
N.O.H.A.

CHINASKI
21. 8. 
Podzámecká niva – 19 hodin
Koncert jedné z nejpopulárnějších 

hudebních skupin současnosti v čele 
s frontmanem Michalem Malátným. 
Jako předkapely vystoupí mladé nastu-
pující hvězdy Adam Mišík a Voxel.

SLAVNOSTI TŘÍ KÁPÍ
22. – 23. 8. 
Podzámecká niva
Velkolepé historické oslavy zápi-

su třebíčských památek na seznam 
UNESCO. Návrat do slavné minulos-
ti města Třebíče, historická bitva, noč-
ní průvod, vojenské ležení, středověké 
tržiště a skvělý ohňostroj.

MEZI nejzajímavější akce v židovské čtvrti v Třebíči, památce UNESCO, patří 
víkendové dny Oživené židovské město. Lokalita se v historii po třetí vrátila do 
třicátých let minulého století a ulice a uličky okupovali kejklíři, tanečníci i muzi-
kanti. Na akci bezprostředně navázaly od pondělí dny židovské kultury Šamajim. 
 Foto: Antonín Zvěřina

FILMY PRO KA RLA IV., tak se jmenuje fi lmový festival, který se letos počtvrté 
uskutečnil na Karlově náměstí v Třebíči. Sedm letních večerů pod širým nebem 
letos zpříjemnily nejen fi lmy Marie Poledňákové, ale i pohádky pro nejmenší. 
Není divu, že přilákaly stovky diváků, kteří využily i jedné vymoženosti letního 
kina, možnosti se během promítání občerstvit.  Foto: Antonín Zvěřina

Židovská čtvrť ožila

Filmy pod širým nebem lákaly


