
Zdeněk Šplíchal 
vystavuje v Hradci
Třebíčský výtvarník Zdeněk Šplí-

chal vystavuje v Hradci Králové. 
Jeho expozice se jmenuje Intui-
ce, inspirace, interpretace. Výstava 
v Galerii AMB potrvá do 30. srp-
na. Další výstava třebíčského malí-
ře v Topičově salonu v Praze potrvá 
do 21. srpna.  –zt-

Semafory 
půjdou déle

Ke změně provozní doby sema-
foru dojde od 1. srpna na křižovat-
ce Rafaelova – Sportovní v Třebíči. 
„Díky četným podnětům od občanů a 
sílícímu provozu na této křižovatce v 
odpoledních hodinách necháme sjedno-
tit provozní dobu semaforu. Nově bude 
semafor v provozu v pracovní dny od 
5 do 17.30 hodin,“ vysvětlil vedou-
cí odboru dopravy a komunálních 
služeb Aleš Kratina. Dříve byl sema-
for v provozu kromě pátku pouze do 
16.30 hodin.  –zt-

Na Jejkově 
bude pouť

Poutní slavnost v kostele Promě-
nění Páně v Třebíči na Jejkově se 
koná v neděli 9. srpna, začíná v devět 
hodin mší svatou, kterou bude celeb-
rovat otec Petr Petřivalský, kapucín 
z Brna. Po mši svaté následuje krátké 
slovo o životě kapucínů dnes a spo-
lečné stolování agapé na farní zahra-
dě. Mariazellská slavnost u kostela 
sv. Martina se uskuteční v neděli 30. 
srpna od 16 hodin.  –zt-

OŽIVENÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO: Součástí Oživeného židovského města v Třebíči se staly Snídaně v trávě - ranní piknik na bře-
hu řeky U Židovské brány. Výdejkyně pochutin se měly co ohánět.  Foto: Antonín Zvěřina

Třebíč navštívil izraelský vel-
vyslanec Gary Koren, vyzdvihl 
statečnost zachránců židov-
ských dětí Antonína Kalina 
a Nicolase Winstona.

 Antonín Zvěřina
 Třebíč

Vlak Lustig – Vlak svobody 2015 
zavítal během své cesty po třech 
zemích, České republiky, Polska a 
Slovenska, v úterý 14. července do 
Třebíče. 

Cesta se uskutečňuje v rámci XVI. 
ročník Mezinárodního festivalu česko-
německo-židovské kultury Devět bran 
jako připomenutí 70. výročí ukončení 

2. světové války. 
Třebíč díky tomuto projektu přivíta-

la vzácného hosta, izraelského velvy-
slance v České republice Gary Korena. 
Ten si nejprve prohlédl  židovský hřbi-
tov, synagogu a z vyhlídky na Hrádku 
židovskou čtvrť i celé město.

Odpoledne se ve velké zasedací 
místnosti setkal s veřejností. Přítom-
na byla také maminka Aleše Dennera 
z Okřešic Eva a zástupkyně sdružení 
FOR JANE Eva Fruhwirtová. 

Aleš trpící svalovou dystrofi í 
Duchennova typu absolvuje v Tel 
Avivu v Izraeli léčení, které mu dává 
naději na uzdravení. Jedná se o jedi-
nou kliniku na světě, která pomoc 
poskytuje.

Hosty uvítal starosta
Vzácné hosty přivítal třebíčský 

starosta Pavel Janata. „Myslím si, že 
na příkladu Aleše se ukazuje, jak si 
dokážeme vzájemně pomáhat,“ kon-
statoval. 

„Dobrý den,“ pozdravil velvyslanec 
lámanou češtinou, ale dál pokračo-
val anglicky. Jeho myšlenky překlá-
dal tlumočník. 

„Myslím si, že je to potřetí či počtvr-
té, co jsem v Třebíči, V České republi-
ce končím druhý rok a těší mě, že s vaší 
zemi máme výborné vztahy,“ zdůraz-
nil Gary Koren v úvodu. 

 (Pokračování na str. 3)

Postiženému Aleši Dennerovi 
pomůže izraelská klinika


