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Kino Pasáž

Pouť

Městská knihovna

Výstavy

Půjčovní doba knihovny 
o prázdninách

Knihovna Hasskova
Zavřeno 18. - 29. července. Vracení 

knih, přístup na internet a denní tisk 
budou zajištěny v internetové studov-
ně v přízemí.

Knihovna Hasskova, dětské oddě-
lení - pondělí, středa, čtvrtek 8.30  – 
18 hodin, přestávka 11 – 12 hodin.

Zavřeno každé úterý a každý pátek, 
zcela zavřeno 19. – 29. července 
z důvodu čerpání řádné dovolené. 

Pobočka Modřínová
Otevřeno: pondělí, středa, čtvrtek 

8.30 – 18 hodin, přestávka 12 – 12.30 
hodin, zavřeno každé úterý a kaž-
dý pátek, zcela zavřeno 1. – 12. srpna 
z důvodu revize fondu a rekonstrukce 
sociálních zařízení. 

Pobočka Borovina
Otevřeno: pondělí, středa, čtvrtek 

8.30 – 18 hodin, přestávka 12 – 13 
hodin.

Zavřeno každé úterý a každý pátek, 
zcela zavřeno 1. – 12. srpna z důvodu 
čerpání řádné dovolené.

Úterý 28. června, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

Jan Kubiš/Plk. PhDr. Eduard 
Stehlík

Přednáška českého vojenského histo-
rika a spisovatele, který se dlouhodobě 
zabývá osudy účastníků operace Anth-
ropoid, parašutistického výsadku na 
území Protektorátu Čechy a Morava 
za 2. světové války. Cílem operace bylo 
zlikvidovat zastupujícího říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha.

Středa 29. června, 10.30 hod., sál 
hudebního oddělení

Čtyři ženy Karla IV./Repríza
Divadelní představení souboru „Bez 

opony“ Městské knihovny v Třebíči.

Čtvrtek 7. července 2016, 17:00, 
Sokolský stadion

Pétanque aneb neexistuje špatné 
počasí, jen špatně oblečení hráči

Pátek 29. července 2016
Zájezd na koncert 22. ročníku 

Francouzsko-české hudební akade-
mie, kde se proslulí pedagogové z Čes-
ka a Francie setkávají s nadanými žáky 
hudebních škol z celého světa. Kon-
cert se bude konat na zámku ve Ždáře 
nad Sázavou.

2. - 3. 7. Tradiční Svatoprokop-
ská pouť – areál baziliky sv. Prokopa 
a zámku v Třebíči - tradiční pouťové 
atrakce – pouťové občerstvení - pro-
gram: 

Pátek: 21, 22 hodin: Kostýmo-
vané noční prohlídky baziliky sv. 
Prokopa.

Sobota: 14 hodin – pohádky 
Divadla KUF, žonglérská dílna, 
chůdové divadlo, 18 hodin – Muzi-
kál TARSAN – příběh o životě sv. 
Pavla z Tarsu – hraje divadelní sou-
bor Spojených farností, 19.30 až 21 
hodin – pouťový koncert folkové-
ho písničkáře Jiřího Smrže, 21, 22 
hodin – kostýmované noční pro-
hlídky baziliky sv. Prokopa.

Neděle: 10 hodin – slavnostní 
sváteční bohoslužba v bazilice sv. 
Prokopa, kterou bude sloužit apoš-
tolský nuncius v ČR arcibiskup Gui-
seppe Leanza, 14 hodin – pohádka 
Divadla KUFR, 16 hodin – Veselá 
sedma Jana Sedlaříka. 

Ze života na valdštejnském zám-
ku – 1. 7. - 16. 10. Vernisáž výsta-
vy: čtvrtek 30. června v 17 hodin - 
zámek Třebíč, konírna

Jitka Vávrová Nejezchlebová - V 
moři barev - výstava obrazů

Galerie Ladislava Nováka – do 
28. 8.

Petr Vlach - Sváteční šaty - výsta-
va obrazů

Galerie Malovaný dům 
30. 6. - 21. 8.
Vernisáž: 29. 6. v 17 hodin

KINO OD 18. ČERVENCE 
DO 7. SRPNA NEPROMÍTÁ!

OD 1. ČERVENCE 
ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ 

v 17.30 a 20.00 HOD.!!!

Od pátku 1. do neděle 3. červen-
ce

NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Premiéra fi lmové adaptace roman-

tického bestselleru USA.
Začátky představení v 20 hod.
Pro mládež do 12 nevhodný
 
Od pátku 1. do úterý 5. července
ALENKA  V ŘÍŠI DIVŮ: ZA 

ZRCADLEM 3D 
Repríza rodinného dobrodružného 

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

Od pondělí 4. do středy 6. čer-
vence

LÉTO ALL EXCLUSIVE
Premiéra komedie Francie.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 nevhodný

Od středy 6. do neděle 10. čer-
vence

HLEDÁ SE DORY
Repríza rodinného animovaného 

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

Od čtvrtka 7. do neděle 10. čer-
vence

LEGENDA O TARZANOVI 3D
Premiéra dobrodružného akčního 

fi lmu USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 nevhodný

Od pondělí 11. do středy 13. čer-
vence

ŽELVY NINJA 2 ve 3D
Repríza dobrodružného akčního 

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

Od pondělí 11. do středy 13. čer-
vence

OČISTA: VOLEBNÍ ROK
Premiéra hororového thrilleru 

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

Od čtvrtka 14. do neděle 17. čer-
vence

OŽIVENÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
KULTURNĚ HISTORICKÁ 
SLAVNOST V ŽIDOVSKÉ 

ČTVRTI V TŘEBÍČI  
15. až 17. července
Pátek 15. 7.
16 hodin - Zahájení festivalu s pro-

jektem Pažitka, muzikou, k tomu dob-
ré víno a něco dobrého  k zakousnutí.

17 hodin - Putování za židovskou 
historií - prohlídka židovské čtvr-
ti s archivářkou Jitkou Padrnosovou a 
lahodná košer sušenka k tomu. Začá-
tek u Zadní synagogy. 

19 hodin - Koncert: Schimmerle 
Klezmer Kabaret - klezmerové melo-
die v podání studentského ansámblu. 
Terasy hotelu Joseph.

21.30 hodin - Načeradec, král kibi-
ců - čb fi lm z roku 1932 s nepřekona-
telným Hugem Haasem. Oblíbené 
promítání fi lmu u lávky se sklenkou 
dobrého vína.   

Sobota 16. 7.
8 – 10 hodin - Snídaně pod lípou - 

ranní piknik U Židovské brány, menu v 
pravém piknikovém koši, deky k zapůj-
čení nebo vlastní.

9.30 hodin - Pažitka.cz - vstup
10 hodin - Račte vstoupit k Baue-

rům – rodina Bauerova Vás zve k náv-
štěvě svého domu. Oblíbené kostýmo-
vané prohlídky s DS Ampulka. 

11 hodin - Pažitka.cz - vstup
11.30 hodin - Račte vstoupit k 

Bauerům.
13 hodin - Račte vstoupit k Baue-

rům.
14 hodin - Přednáška: Četnictvo 

za 1. republiky - nejen o četnících, ale 
i o fi nanční stráží popovídá Tomáš 
Rohovský. Zadní synagoga.

15.30 hodin - Móda 50. let 20. sto-

letí – módní přehlídka elegantních 
dam a slečen v podání sdružení Míša 
& Míša.

15.45 hodin - Putování za židov-
skou historií - prohlídka židovské 
čtvrti s archivářkou Jitkou Padrnoso-
vou.

16 hodin - Pohádka: Dr. Kuželka 
a Aduši - divadlo KUFR - představení 
pro děti i dospělé, Zadní synagoga. 

17 hodin - Pažitka.cz - vstup
18 hodin - Swing Trio Telč  - kon-

cert v Café Art, Blahoslavova 88.
20 hodin - Mackie Messer Klezmer 

Band – koncert U židovské brány.
21.30, 22 hodin - Ať žije nebožtík 

- Hugo Haas a Adina Mandlová v čb 
komedii Martina Friče z roku 1935. 

Neděle 17. 7.
8 – 10 hodin - Snídaně pod lípou - 

ranní piknik U Židovské brány.
9 hodin - Příjezd historické hasič-

ské techniky a její výstava před syna-
gogou, Hasičské muzeum Heraltice.

10 hodin - Račte vstoupit k Baue-
rům.

11 hodin - Ukázky hašení nejstar-
šími ručními hasičskými stříkačkami 
z konce 19. století, náměstíčko před 
synagogou.

11.30 hodin - Račte vstoupit k 
Bauerům.

13 hodin - Ukázka hašení před 
synagogou historickou hasičskou stří-
kačkou HYDROFOR z 80. let 19. sto-
letí, náměstíčko před synagogou.

13.30 hodin - Soutěž s projektem 
Pažitka.cz

14 hodin - Móda 50. let 20. století 
– módní přehlídka elegantních dam a 
slečen v podání sdružení Míša & Míša.

14.15, 14.30 - Hon na lupiče!  
Ukázka policejního zákroku - řádění 
kriminálních živlů zastaví neohrožení 
prvorepublikoví četníci. 

15 hodin - Ukázka zásahu požáru 
střechy synagogy s využitím motoro-
vé stříkačky ze 60. let minulého století 
a jedinečného výsuvného historického 
žebříku z roku 1896, náměstíčko před 
synagogou.

15.15 - Putování za židovskou his-
torií - prohlídka židovské čtvrti s archi-
vářkou Jitkou Padrnosovou a lahodná 
košer sušenka k tomu. Sraz před Zadní 
synagogou.

Výstavy:
Paříž/Anna Kunšteková
Do 15. července 2016, sál hudební-

ho oddělení

Zvířátka ze ZOO
Červenec - srpen, pobočka Modří-

nová
Připravila Věra Hlůšková, Třebíčské 

mateřské centrum.

Letní dekorace z domovinky
Červenec - srpen 2016, pobočka 

Modřínová
S klienty stacionáře připravila Jolana 

Halová.

Třebíč a blízké okolí II/Pavel Mol-
ler

Do 28. července, pobočka Borovina
Výstava fotografi í.

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ 
DRCNUTÍ 3D 

Premiéra rodinného animovaného 
fi lmu USA v českém znění.

Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Čtvrtek 14. července
LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KA PE-

LY
Filmová aft erparty, která v kinech 

bezprostředně naváže na velké kon-
certy pořádané v červnu 2016 k 30. 
narozeninám skupiny Lucie.

Začátek představení ve 20 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 15. do neděle 17. čer-
vence

BLÁZNIVÁ PĚTKA 
Třeskutá francouzská komedie plná 

neočekávaných zvratů, která hned 
po svém uvedení ve Francii úspěš-
ně zaútočila na bránice diváků všech 
věkových kategorií, v českém znění.

Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 nevhodný

LETNÍ KINO 
NA KA RLOVĚ NÁMĚSTÍ

Začátky představení po setmění, 
nejdříve ve 21.15 hodin

Letní večery s Janem Werichem
Pondělí 18. 7. Svět patří nám
Úterý 19. 7. Peníze nebo život
Středa 20. 7. Pudr a benzín
Čtvrtek 21. 7. Byl jednou jeden 

král
Pátek 22. 7. Císařův pekař
Sobota 23. 7. Pekařův Císař
Neděle 24. 7. Tři veteráni
Vstup volný!


