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Služby LSPP stomatologické na ČERVENEC 2016
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  2. 7.  sobota  MUDr. Denková Libuše  Okružní 964/11  674 01 Třebíč   568 853087
  3. 7.  neděle  MUDr. Divišová Marcela Rouchovany 329 675 57    568 865214
  5. 7.  svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou 568 620248
  6. 7.  svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620248
  9. 7.  sobota  MUDr. Fafílková Božena  Vltavínská 1346  674 01 Třebíč   568 808218
10. 7.  neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620248
16. 7.  sobota  MUDr. Götzová Blanka Kom. nám. 30  675 51 Jaroměřice   568 440306
17. 7.  neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620248
23. 7.  sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620248
24. 7.  neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620248
30. 7.  sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620248
31. 7.  neděle  MDDr. Chalupová M.  Sv. Čecha 39  674 01 Třebíč   568 843698

Nabídka výstavních prostor se 
v Třebíči opět rozrostla. V podělí 6. 
června se uskutečnila vernisáž expo-
zice děl žáků třebíčské Základní ško-
ly T. G. Masaryka v prostorách cuk-
rárny Za pecí. 

Po hudebním vystoupení Nely 
Bohunkové na fl étnu se úvodního 
slova ujal ředitel školy Martin Hláv-
ka. Poděkoval všem, kteří se na pří-
pravě výstavy podíleli. „Myslím, že 
se výstava nachází v jednom z nejhez-
čích koutů v Třebíči mezi památkami 
UNESCO, Židovským městem a bazi-
likou sv. Prokopa,“ poukázal.

Věřil, že se nejen účastníkům verni-
sáže, ale i dalším návštěvníkům cuk-
rárny budou obrázky líbit. „Pokud 
jim ne všechny obrázky padnou do 

oko a určitě si spraví náladu kávou a 
zákusky z nabídky cukrárny,“ konsta-
toval s nadsázkou. 

Výstavu iniciovala a připravila uči-
telka Růžena Vlková. „Myslím si, že 
je to dobrá prezentace školy. Aby třeba 
i rodiče viděli, co jsou jejich děti schop-
né vytvořit,“ poznamenala. Doplnila, 
že obrázky budou v cukrárně k vidě-
ní do konce srpna. 

Netajila, že by byla ráda, kdy-
by v této oblasti spolupráce školy 
s cukrárnou pokračovala. S přípra-
vou jí pak pomáhali žáci sedmých 
tříd. „Jsem vždy moc rád, když se žá-
kům naší školy něco povede, a tohle je 
jedna z akcí, ze které mám opravdo-
vou radost,“ zdůraznil na závěr ředitel 
Hlávka.  -zt-

ŘEDITEL Martin Hlávka předává kytici iniciátorce výstavy učitelce  Růženě 
Vlkové. Foto: Antonín Zvěřina

V cukrárně začala výstava

Bylo první červnové páteční odpo-
ledne, stáli jsme v davu na podzá-
mecké nivě, na podiu to rozjížděla 
Mňága & Žďorp a zpěvák Petr Fia-
la chrlil slogany, které jsem od něj 
ještě neslyšel. Jedním z nich bylo 
„Zámostí City“. Na ramenou se mi 
kolébal osmiletý syn, vedle nás tan-
čily manželka a stejně stará dcerka, 
hlavou mi letěly roky a leccos se při-
tom spojovalo.

Přístav Žlutá ponorka, z něhož 
vyšli skoro všichni zakladatelé fes-
tivalu Zámostí, a také skoro všichni 
jeho současní pokračovatelé. Poprvé 
jsem o myšlence Zámostí slyšel od 
Milana Šťastného ve chvíli, kdy po 
schůzce vlčat vyzvedával svého syna. 
Pár měsíců na to jsme na nádvoří 
továrny na konci Zámostí poslou-
chali právě Mňágu a další kapely.  

V pořadatelském tričku nadměrné 
velikosti už tam brouzdal Dan Janík, 
nejmladší z první generace pomoc-
níků. Dnes je jedním z nové sestavy 
organizátorů, stejně jako tehdejší vl-
če David Šťastný. Když dnešní orga-
nizátoři předávali na vernisáži výsta-
vy před letošním festivalem svým 
předchůdcům děkovací plaketu, 
bylo to pro mě málem „deja vu“. 

Podobnou plaketu jsme totiž někdy 
v druhé polovině osmdesátých let 
předávali svým předchůdcům ve 
vedení 1. vodního oddílu, z něhož 
pak vznikla celá Žlutá ponorka. Vtip 
je v tom, že tehdy i dnes tu plaketu 
dostávala alespoň částečně stejná 
parta. 

A tak to šlo po generacích dál, 
takže když jsme v sobotu už po 
setmění potkali v modře nasvíce-
ných uličkách kluka, který před pár 
lety pro Zámostí vymyslel zpívají-
cí kanály, byl pochopitelně ze Žlu-
té ponorky. Ptal jsem se, proč letos 
kanály nezpívají. Odpověděl, že dnes 
už je to technicky tak snadné, že ho 
to nebaví.

Pak mu zasvítilo v očích a dodal: 
„Běž se podívat na pilíř!“ Poslechli 
jsme, děti stejně nejradši posloucha-
ly, jak pod lípou na nábřeží swingo-
vali Víťa Patočka s Jiřím Sklenářem. 
Za chvíli jsme zírali: Na zbytku pilí-
ře čerstvě zbořeného mostu svítila 
socha, vlastně fi gurína s nasazenou 
maskou. Bylo to jen na víkend, kdy 
probíhalo Zámostí, ale já měl díky 
festivalu splněný další sen z těch, 
které jsem si vozil z prázdninových 
cest po Evropě. 

Samo Zámostí v modrém s hud-
bou a divadlem v ulicích mi připo-
míná londýnskou Covent Garden 
nebo Královskou míli v Edinburghu, 
ale sochu, konkrétně sochu potápěče 
jak z verneovky, jsem zažil v jihofran-
couzském městečku Espalion. 

Pluli jsme tehdy po řece Lot a on 
stál ve skafandru hned u vody. Zůstal 
mi v paměti, stejně jako věta jedno-
ho architekta: „Třebíč je tak trochu 
verneovské město“.  Trochu verneov-
ské, trochu v modrém, trochu žlutě 
ponorkové, trochu rozeznělé, a to ve 
všech generacích.  Milan Zeibert

Respekt všem generacím,
které pořádaly Zámostí City

Ekotechnické centrum Alternátor 
v Třebíči uspořádalo malou oslavu 
svých prvních narozenin. Slavilo se 
populárními zábavnými pokusy, které 
tentokrát byly zcela zdarma.

Navíc byly doplněny i speciálními 
pokusy, v Třebíči dosud neviděnými 
experimenty, jejichž základem je suchý 
led. Jeho protiváhou pak byl oheň 
v nejrůznějších formách.

Několik desítek dětí s rodiči s napě-
tím sledovalo, jak hoří pěna či jak 
z popela vstávají faraonovi hadi, ale 
také s úžasem hledělo na to, jak se jim 
pod nohama rozpíná efektní hustá 
mlha vytvořená sloučením suchého 

ledu a horké vody. 
Nezapomnělo se ale ani na tolik 

populární sloní pastu či pokusy, které 
si děti mohou pod dohledem rodičů 
vyzkoušet i doma. A nechyběla spous-
ta legrace, nadšení a úsměvů, které 
svědčily o tom, že se dětem science-
show líbí a že ji určitě budou chtít 
zhlédnout zase. Což mohou hned o 
víkendu v sobotu 2. a a v neděli 3. čer-
vence, kdy bude premiéra obměněné 
science-show s názvem „Je i kouře bez 
ohně“.

Od 26. června 2015, kdy poprvé cen-
trum otevřelo své brány a stalo se tak 
prvním science-centrem v Kraji Vyso-

čina, jej navštívilo na čtrnáct tisíc náv-
štěvníků. 

Hlavní část z nich tvoří právě děti 
a mládež z mateřských, základních a 
středních škol. Pro školní výpravy jsou 
připraveny speciální programy, které 
zábavnou formou zprostředkovávají 
poznatky z chemie či fyziky.

Alternátor, který sídlí v budově býva-
lé kotelny v areálu někdejší obuvnické 
továrny v Třebíči-Borovině, se svými 
expozicemi a programy zaměřuje na 
výrobu energie zejména z obnovitel-
ných zdrojů, jako je biomasa, či na his-
torii výroby obuvi v Třebíči od rodi-
ny Budischowských, přes Baťu až po 

Alternátor oslavil první narozeniny
podnik BOPO. Nejzajímavějším expo-
nátem je zcela jistě unikátní projekč-
ní koule Science on a Sphere, kterou 
centrum získalo od agentury NOAA. 
Tato koule, jichž je v Evropě pouze 
osm, dokáže jen s asi tříhodinovým 
zpožděním zobrazit počasí či zemětře-
sení kdekoli na zeměkouli, datasety ale 
zobrazují i různé sociografi cké jevy či 
třeba různé formy dopravy. Nechybějí 
ani snímky planet či měsíců dodaných 
agenturou NASA. -zt-

Na nádvoří umístili 
knihobudku 

Nádvoří třebíčského zámku opět 
oživuje pouliční knihovna, neboli kni-
hobudka. Na vybrané místo ji nain-
stalovalo Muzeum Vysočiny Třebíč. V 
minulosti už byla na nádvoří podob-
ná knihovna zapůjčena a novinka se 
setkala s velkým zájmem, proto tam 
knihobudka zůstane už natrvalo. 

Jedná se o typ bezplatné veřejné 
knihovny, kde si lidé mohou vzít, půj-
čit nebo volně vyměnit přečtené a 
„nepotřebné“ knihy. Knihovnička je 
umístěna v klidné odpočinkové zóně 
vybavené lavičkami, v těsném soused-
ství zámeckého parku, tedy v prosto-
ru, který je pro četbu a setkávání nejen 
nad knížkou ideální. 

Pouliční muzejní knihovna je otevře-
na 24 hodin denně. -zt-


