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Divadla a koncerty

Služby LSPP stomatologické na ZÁŘÍ 2015
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

   5. 9. sobota MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
   6. 9. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
12. 9. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
13. 9. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
19. 9. sobota MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
20. 9. neděle MUDr. Bartoňková Olga  Vltavínská 1346 674 01  Třebíč   568 808274
26. 9. sobota    MUDr. Bednářová Marie Zdislavina 11 674 01  Třebíč    568 824359
27. 9. neděle    MDDr. Beníček Jiří   Stomatologické centrum Třebíč s.r.o, Kpt Jaroše 1123
     674 01  Třebíč              568 826880, 776 166 268
28. 9. svátek MDDr. Beníček Tomáš   Stomatologické centrum Třebíč s.r.o, Kpt Jaroše 1123 
   674 01 Třebíč               568 826880, 776 166 268

Středa 9. 9. v 19 hod. – divadla 
Pasáž

SLAVNOSTNÍ KONCERT U 
PŘÍLEŽITOSTI 10. VÝROČÍ 
OTEVŘENÍ DIVADLA PASÁŽ

GALAKONCERT MARIE ROT-
TROVÉ se skupinou NEŘEŽ. 
VYPRODÁNO

Sobota 12. 9. od 10 hod. – Karlo-
vo náměstí

BRA MBOROBRA NÍ
XVII. ročník přehlídky folklórních 

souborů spojený s trhem lidových 
řemesel.

Čtvrtek 17. 9. v 19 hod. – Národ-
ní dům

MARILYN OLIVER (USA) – 
blues

Marilyn Oliver (USA) – zpěv, Jan 
Kořínek – hammondky, Jiří Marší-
ček – kytara, Tomáš Vokurka – bicí 

Pondělí 21. 9. 19 hod. – Národní 
dům

MIROSLAV NÁPLAVA: ALBÁ-
NIE – kráska se špatnou pověstí

Cestopisný dokument autorů 
Miroslava Náplavy a Petra Horkého.                                                          

Čtvrtek 24. 9. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž 

I. předst. sk. B
PANTHEON PRODUCTION 

PRA HA 
Francis Veber: CHLAP NA 

ZABITÍ 
Hrají: Miroslav Vladyka, Filip 

Blažek, Alžbeta Stanková, Michal 
Slaný, Jaroslav Šmíd, Milan Šimáček 

Režie: Jakub Nvota

Sobota 26. 9. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž

TRA VESTI SKUPINY SCREA-
MERS A TECHTLE MECHTLE - 
„ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU“

Pondělí 28. 9. v 19 hod. – Bazili-
ka sv. Prokopa

SVATOVÁCLAVSKÝ KON-
CERT

Účinkuje: SEXTETO ČESKÝCH 
FILHARMONIKŮ

Středa 30. 9. v 19 hod. – Národ-
ní dům

MIMOABONENTNÍ PŘED-
STAVENÍ

FILMOVÁ A DIVADELNÍ 
AGENTURA  PRA HA 

Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ 
ROZVOD 

Hraje: Eliška Balzerová 

Třebíčská bazilika sv. Prokopa si 
opět zahraje ve fi lmu. Před nedáv-
nem ji poctil svojí návštěvou Jan Hus, 
ve čtvrtek 4. září do ní zamíří Karel 
IV. „Budou se tam natáčet scény svat-
by Karla IV. a Blanky z Valois. Třebíč si 
tak ve fi lmu zahraje na Paříž,“ upřesňu-
je Michal Prokeš z tiskového oddělení 
České televize.

Hvězdou chystaného fi lmu „Hlas pro 
římského krále“ bude Kryštof Hádek, 
jako Karel IV., a Tereza Voříšková, 
jako Blanka z Valois. „Na tyto dva her-
ce 4. září v Třebíči nenarazíte, protože, 
jak známo, Karel IV. a Blanka z Valois 
se brali ve věku šesti let,“ netají Prokeš. 
Podotýká, že kromě dětských před-
stavitelů se v Třebíči objeví herci Sta-
nislav Majer coby Jan Lucemburský, 
Marián Geišberg, Luboš Veselý nebo 
Jan Vondráček.

Film ovšem není určen pro distribu-
ci do kin, jedná se o televizní produk-
ci a na obrazovkách by se měl objevit 
v příštím roce, kdy sa bude připomínat 
700 let od narození Karla IV.

Pro projekt byla vybrána Třebíč kvů-
li bazilice sv. Prokopa, která je v kon-
textu českých kostelů velmi ojedině-
lou a neobvyklou stavbou. „Dalším 
příznivým faktorem je, že vedení města 
je dlouhodobě velmi vstřícné k fi lmovým 
štábům a v neposlední řadě je zde i jeden 
ryze praktický důvod, ve městě je dostatek 
ubytovacích kapacit vhodných pro setr-
vání fi lmového štábu,“ doplňuje Michal 
Prokeš.

Výběr komparzistů
Casting na komparz pro fi lm se usku-

tečnil ve čtvrtek 20. srpna v malém sále 
Národního domu na Karlově náměstí. 
Podívat se přicházíme zhruba v 15.30 
hodin. Určitě se nechceme castingu 
zúčastnit, byť nás pracovník agentury 
Genesy ihned upozorňuje na postup. 

Tedy ne že bychom si nemohli střih-
nout třeba roli Karla IV. V Třebíči 
bohužel bude hrát jako šestileté dítě a 
to by asi sebelepší maskéři nám nedo-

Casting lákal zájemce o fi lm

NA CASTINGU nemohli chybět členové třebíčského divadelního spolku Ampul-
ka.  Foto: Antonín Zvěřina

kázali na obličeji vyloudit dětskou tvář, 
nehledě k přetékajícímu bříšku.

Jak tedy takový casting probíhá? 
Nejprve musí dychtivci po fi lmování 
vyplnit dotazník, předně nejzáklad-
nější iniciály, příjmení, jméno, datum 
narození, adresu, číslo mobilu a znění 
mailu. 

Pak dotazník přitvrzuje. Agentura 
chce vědět výšku v centimetrech, váhu 
v kilogramech, číslo obuvi, konfekce 
a barvu vlasů. Tady už někteří jedin-
ci tápou, dokonce dochází k měření 
mezi znalci výšky či neznalci. Dotaz-
ník se také ptá na tetování či piercing. 
Chce i vědět aktivní a pasivní znalost 
jazyků. A také skupinu v řidičském 
průkazu, což vyvolává pochybnosti, 
Karel IV. určitě ve škodovce nejezdil. 

Účastníci také musí naznačit zkuše-
nosti s účinkováním, v televizi, ve fi l-
mu, divadle či v reklamě. A někteří se 
netají účastí v televizní třídílné insce-

naci Jan Hus, která se v Třebíči také 
natáčela. 

Zvídavý dotazník chce také vědět 
dovednosti a koníčky, sport i jiné 
informace. Na závěr castingáře upo-
zorňoval na jejich povinnosti a vše 
musí stvrdit svým podpisem. Pak stačí 
vzít si do ruky pořadové číslo a nechat 
se dvakrát vyfotit z dálky a z blízka. 

Upřímně, kdyby to bylo ještě z profi -
lu, nic by si to nezadalo s focením poli-
cejním. Pracovníky agentury překva-
puje zájem a mají radost, že budou 
mít z čeho vybírat. 

„Ono to není tak jednoduché, musí-
me splnit podmínky maskérů a třeba i 
kostymérů,“ naznačují. Třeba sehnat 
kostým na dvoumetrového chlapa je 
potíž. Přesný počet komparzistů zatím 
neví, to se bude upřesňovat až těsně 
před natáčením. A probrat se tolika 
dotazníky a fotografi emi určitě nebu-
de jednoduché.  -zt-

Nabízí večerní prohlídky
Muzeum Vysočiny Třebíč nabízí návštěvníkům v 

pátek 28. a v sobotu 29. srpna od 18 do 23 hodin mimo-
řádnou večerní prohlídku jedné ze čtyř stálých expo-
zic Svět portálů a bran.  Vedle prohlídky prostor bývalé-
ho kláštera čeká na návštěvníky doprovodný program 
v podobě vystoupení šermířů Společenstva Libertas či 
ukázky výroby vinutých perel z Ateliéru 27 Jany Paško-
vé. Hlavní nádvoří, vchod do muzea a rajský dvůr budou 
osvětleny lucernami z dílny spolku pro handicapované 
Míša & Míša. Vstup do expozice je zdarma. Akce pro-
běhne v návaznosti na Noční kostýmované prohlídky 
Baziliky sv. Prokopa, pořádané Městským kulturním stře-
diskem Třebíč.  -zt-

Ranný vystavuje ve Stuttgartu
Třebíčský výtvarník Emanuel Ranný po Karlsruhe ny-

ní vystavuje ve Stutt gartu. Výstava obrazů od vybraných 
autorů ze sbírky Pražské energetiky mohli zájemci spatřit 
do 24. července v Karlsruhe, nyní ji mohou zhlédnout v 
sídle společnosti EnBW Energie Baden – Württ emberg ve 
Stutt gartu do 18. září. 

Na výstavě se představují díla Emila Filly, Pravoslava 
Kotíka, Jana Preislera, Rudolfa Kremličky a dalších 26 
umělců. 

Z kolekce dvou desítek obrazů Emanuela Ranného, kte-
ré Pražská energetika vlastní, je vystaveno pět děl, Krajina 
s oranžovou, Stéla I, Stéla II, Stéla III a Bez názvu.  -zt-

Dokončí opravu 
sociálního zařízení
Sociální zařízení se opravuje v 

hale Leopolda Pokorného v Třebíči. 
Letos měla provádějící fi rma dokon-
čit druhou etapu, třetí se měla usku-
tečnit v příštím roce. Firma ovšem 
omylem zasáhla i do třetí etapy. Díky 
tomu se rozhodla, že letos zvládne i 
třetí etapu v letošním roce. Vysou-
těžená cena zůstává stejná.   -zt-


