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

6.8. sobota MDDr. Vodička Petr, MUDr. Štěpánek Aleš
      Na Potoce 78, Třebíč     568 844102
7.8. neděle  MUDr. Klíma Pavel, MUDr. Kučerňák Zdeněk    
      První Brněnská strojírna, Průmyslová 162, Třebíč  568 804730
13.8.  sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou    568 620248
14.8.  neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou    568 620248
20.8.  sobota  MDDr. Blažek Jan  Sv. Čecha 840/39, Třebíč     568 844002
21.8.  neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 , Náměšť n. Oslavou    568 620248
27.8.  sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou    568 620248
28.8.  neděle  MUDr. Kučerňák Zdeněk První Brněnská strojírna, Průmyslová 162, Třebíč  568 804730

Celkem osm dní trval devátý ročník 
akce Křížem krážem Vysočinou na 
kole, kterou pořádá agentura Vysoči-
na Tourism. Jejím cílem je ukázat kraj 
z cyklistického sedla, poukázat na jeho 
bohaté památky a historii a umožnit i 
rekreačním cyklistům, aby se seznámi-
li se zajímavostmi ležícími na druhém 
konci Vysočiny. 

Spoustu zajímavostí nabízí i Třebíč 
a okolí, a proto peloton zamířil také k 
nám. Hned první etapa, která celou 
akci odstartovala, směřovala z Jihlavy 
do Moravských Budějovic, přičemž 
cestou cyklisté vystoupali i na Mařen-
ku, tedy nejvyšší bod Třebíčska. 

V dalších dnech se vydali na Žďársko 
a Havlíčkobrodsko, aby se pak stočili 
zpět na Třebíč. Sem dorazili odpoled-
ne 14. července, když tuto trasu zakon-
čili prohlídkou Ekotechnického centra 
Alternátor.

Další den vyjížděli přímo z třebíč-
ského Karlova náměstí do Dolních 
Vilémovic, kde navštívili rodný dům 
Jana Kubiše. Pak pokračovali přes 
Rouchovany do Dukovan, kde poo-
bědvali a prohlédli si tamní, nově 
zrekonstruovaný zámek. Následně 
cestou kolem Mohelenské přehrady 
dojeli k dalešické hrázi a odtud odbo-
čili do dalešického pivovaru, kde svoji 
osmidenní pouť ofi ciálně ukončili.

„Vždy zhruba v březnu dostáváme 
naplánované trasy od Standy Matt yašov-
ského právě z Třebíče. My pak zjišťujeme, 
co je po cestě, plánujeme záchytné body, 
jaké jsou možnosti stravování či ubyto-
vání, a řadu dalších věcí,“ vysvětlila pří-
pravu akce Klára Čechová z pořádající 
agentury. Připomněla, že příští ročník 
bude jubilejní desátý, takže se ho orga-
nizátoři budou snažit něčím ozvláštnit.

 -zt-CYKLISTÉ se zastavili v Třebíči na Karlově náměstí před Malovaným domem.
 Foto: Milan Krčmář

Cyklisté nevynechali ani Třebíč

Do 2. září bude v Alternátoru při-
pravena nová projekce s názvem 
„Žijeme olympiádou!“. Jak už název 
napovídá, projekční koule ukáže 
návštěvníkům data týkající se blíží-
cích se olympijských her. Nebudou 
se ale týkat pouze letní olympiá-
dy v brazilském Riu, ale i minulých 
olympiád včetně antických. Samo-
zřejmě nebudou chybět ani úspěchy 
českých výprav.

Projekce lze navštívit každý všední 
den ve 14.30 a 15.30 hodin, o víken-
dech v 10.30, 13.30 a 15.30 hodin. 
Délka projekce je asi 20 minut.

Projekční koule Science on a Sphe-
re je speciální promítací zařízení, 
které vyvinula americká agentura 
NOAA. Na kouli visící v prostoru 
se ze čtyř dataprojektorů promítá 
obraz, jenž speciální metodou pře-
tváří snímky do „kulaté“ podoby. 

Díky tomu lze promítat nejen 
například snímky zeměkoule, ale i 
dalších těles sluneční soustavy, které 
nasnímaly družice NASA. Agentury 
NOAA a NASA pro kouli neustále 
zasílají nová a nová data. V Evropě je 
pouze osm těchto zařízení. -zt-

Připravili novou projekci Výjimečnou událost zažije začátkem 
letošního srpna město Třebíč. V rám-
ci festivalu židovské kultury Šamajim 
bude premiérově české veřejnosti 
představen nový fi lmový dokument 
scenáristy Stanislava Motla a režiséra 
Pavla Dražana Děti Antonína Kaliny.  
Producentem snímku je Česká televi-
ze Ostrava.

Antonín Kalina, třebíčský rodák, 
obuvnický dělník, prvorepublikový 
komunista a předválečný třebíčský 
radní zachránil za II. světové války v 
koncentračním táboře Buchenwald 
nejméně 900 vězněných chlapců před 
jistou smrtí.  

Po válce o své záchranné akci veřej-
Začala výstava 

Milady Vedralové
Výstava obrazů Milady Vedralové 

v Galerii v Židovském městě v Tře-
bíči pod názvem Na Zemi i na Nebi 
potrvá do čtvrtka 25. srpna. Na verni-
sáži ji zahrál houslista Vojtěch Čapka, 
student Katolického gymnázia. Tam 
autorka 20 let vyučovala výtvarnou 
výchovu.

Výstava sjednocuje život pozemský – 
chaloupky, kroje, letní i zimní přírodu 
a dění na Nebi - Panna Marie, sv. Cyril 
a Metoděj,

Jan Pavel II. a Andělé.  Expresív-
ní malby uznali za zdařilé malíři Josef 
Kremláček, Vlastimil Toman i Vladi-
mír Komárek. Ne všechny práce autor-
ky tam mohou zájemci zhlédnout.  -zt-

Kalinovy děti míří do Třebíče
ně nikdy nehovořil a byly to právě jeho 
„děti“, které statečný čin jako první 
zveřejnily.  Americký fi lm Kinderblock 
66 - Návrat do Buchenwaldu, zařazení 
mezi Spravedlivé mezi národy izrael-
ského památníku Yad Vashem, kniha 
Stanislava Motla Děti Antonína Kaliny, 
Ocenění Za zásluhy II. stupně prezi-
denta České republiky - to jsou nejdů-
ležitější mezníky procesu postupného 
seznamování veřejnosti s Kalinovým 
mimořádným a nezištným hrdinstvím.  

 -zt-

ODMĚNA za vozidlo až 3000 Kč
Vystavení dokladu o likvidaci zdarma

www.ekometal-srot.cz
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