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Kino Pasáž
Od 17. července do 6. srpna nepromítá.
Od čtvrtka 29. června do středy 5.
července
JÁ, PADOUCH 3
Premiéra rodinného animovaného filmu USA v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
čtvrtek - neděle ve 3D, pondělí – středa ve 2D
Mládeži přístupný
Od čtvrtka 29. června do neděle 2.
července
HOLKY NA TAHU
Premiéra odvážné komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný
Od pondělí 3. do středy 5. července
WONDER WOMAN 3D
Repríza akčního dobrodružného fantasy USA v českém znění.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný
Od čtvrtka 6. do středy 12. července, čtvrtek - neděle ve 3D, pondělí –
středa ve 2D
SPIDER–MAN: HOMECOMING
3D
Premiéra akčního dobrodružného filmu USA v českém znění.
Začátky představení v 17.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný
Od čtvrtka 6. do neděle 9. července
POBŘEŽNÍ HLÍDKA
Repríza akční komedie USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný
Od pondělí. 10. do středy 12. července
VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO
Premiéra romantického filmu USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný
Od čtvrtka 13. do neděle 16. července
AUTA 3
Repríza rodinného animovaného filmu USA v českém znění.
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný
Od čtvrtka 13. do neděle 16. července
VÁLKA O PLANETU OPIC 3D
Premiéra akčního sci-fi USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný
Letní kino na Karlově náměstí
Začátky představení po setmění, nejdříve v 21.15 hodin
Letní večery s Jiřím Langmajerem
Pondělí 17. 7.
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Úterý 18. 7.
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Středa 19. 7.
KLUK ZA DVĚ PĚTKY
Čtvrtek 20. 7.
SEZNAMKA
Pátek 21. 7.
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Sobota 22. 7.
COPAK JE TO ZA VOJÁKA
Neděle 23. 7.
ŠPUNTI NA VODĚ

Kulturní servis

Oživené židovské město Třebíč
Kulturně-historická akce, s cílem
seznámit návštěvníky s původním
životem v třebíčském židovském
městě.
Po celý festival možnost zahrát si
piškvorky na zahrádce v Café art (Blahoslavova 88/19).
15. a 16. 7. otevřena městská věž
10 – 22 hod.
Pátek 14. 7.
16 hod. - Zahájení Oživeného
židovského města, s pořádnou dávkou muziky a s Pažitkou zdravě a
chutně!
16.30 hod. - Putování za židovskou historií – prohlídka židovské
čtvrti s archivářkou Jitkou Padrnosovou.
18 hod. - Pokušení v ulicích –
prvorepublikové četnictvo zasahuje.
18.30 hod. - Charleston – na ulicích, doma, v tančírnách: historie
a základní kroky oblíbeného tance
(Dům Seligmanna Bauera)
20 hod. - Tabasker – klezmer,
gypsy, balkán a folklor v podání
plzeňské kapely na terasách Hotelu
Joseph 1699.
21.30 hod. - Muži v offsidu – oblíbený Hugo Haas v čb filmu z r. 1931
podle stejnojmenného románu Karla
Poláčka.
Tradiční promítání u lávky, se sklenkou dobrého vína.
Sobota 15. 7.
Historický kolotoč u lípy před
Kavárnou u Židovské brány, od 17
hodin koně v židovských uličkách
(Dorado), tanečnice z Yochevedu
8 – 10 hod. - Snídaně pod lípou –
ranní piknik U Židovské brány, menu
v pravém piknikovém koši, deky k
zapůjčení, nebo vlastní.
10 hod. - Ranní muzicírování před Zadní synagogou – trocha
hudby na sobotní rozjezd.
10.30 hod. - Vaření s Pažitkou
zdravě a chutně živě aneb Co nám
uvaří Pažitka zdravě a chutně?
10.30 hod. - Lojzík a nástrahy velkoměsta – policejní zásah prvorepublikového četnického oddílu.
10.45 hod. - Putování za židovskou historií – prohlídka židovské
čtvrti s archivářkou Jitkou Padrnosovou.
Muzicírování před synagogou a
v uličkách
11 hod. - Charleston – na ulicích,
doma, v tančírnách: historie a základní kroky oblíbeného tance (Dům
Seligmanna Bauera)
11.30 hod. - Račte vstoupit
k Bauerům – oblíbené kostýmované
prohlídky Domu Seligmanna Bauera
s divadelním souborem Ampulka.
13 hod. - Račte vstoupit k Bauerům.
13.30 hod. - Pažitka zdravě a
chutně vaří živě.
13.45 hod. - Prvorepublikové četnictvo zasahuje.
14 hod. - Četnictvo, policie,
finanční stráž. Opravdu je znáte?
– přednáška Tomáše Rohovského
(Zadní synagoga).
15 hod. - Módní přehlídka historických svatebních šatů – Míša &
Míša.
15.30 hod. - Čert a Káča – pohádka o tom, jak si čert popletl utancovanou Káču se zlou kněžnou Kateřinou,
a omylem ji odnesl do pekla. Divadlo

pro děti v Zadní synagoze (Divadlo
Malvína).
16.30 hod. - V rytmu Lindy Hopu
– ukázky a výuka swingového tance z 20. let minulého století (Zadní
synagoga).
17 hod. - Muzicírování před synagogou a v uličkách.
17 hod. - Koncert Schimmerle
Klezmer Kabaret – Café Art.
18 hod. - Opětovné pokušení –
lehkým děvám těžko odolat / Focení s prvorepublikovými četníky.
18.30 hod. - Muzikantský dvorek
Jardy Ježka – na jazzovou i lidovou
notu s dívčím triem MBBM (dvorek
za domem Seligmanna Bauera).
20 hod. - Mackie Messer Klezmer
Band – koncert v Třebíči oblíbené
skupiny na dvorku Hotelu Kocour
(Žerotínovo nám. 19/17, bývalý hostel U Jelínků).
20.30 hod. - V rytmu Lindy Hopu
– ukázky a výuka swingového tance z 20. let minulého století (Zadní
synagoga).
21.30 hod. - Život je pes – Hugo
Haas a Adina Mandlová v čb komedii
Martina Friče z r. 1933.
Neděle 16. 7.
Historická hasičská technika na
prostranství před synagogou, s možností odborného výkladu zájemcům,
v průběhu výstavy mimo zásahy bude
možná projížďka historickým hasičským autem Steyr.
8 – 10 hod. - Snídaně pod lípou –
ranní piknik U Židovské brány, menu
v pravém piknikovém koši, deky k
zapůjčení, nebo vlastní.
9 hod. - Příjezd historické hasičské techniky a její výstava před
synagogou (Hasičské muzeum
Heraltice).
10 hod. - Pažitka zdravě a chutně.
10.30 hod. - Muzikantský dvorek
Jardy Ježka – na jazzovou i lidovou
notu s dívčím triem MBBM.
11 hod. - Ukázky hašení nejstaršími ručními hasičskými stříkačkami
z konce 19. století (náměstíčko před
synagogou).
11.30 hod. - Putování za židovskou historií – prohlídka židovské
čtvrti s archivářkou Jitkou Padrnosovou.
13 hod. - Ukázka hašení před
synagogou historickou hasičskou
stříkačkou HYDROFOR z 80. let
19. století (náměstíčko před synagogou).
14 hod. - Pokus o okradení trhovce – četnictvo stále v akci. Focení
s prvorepublikovými četníky.
14.15 hod. - Pažitka zdravě a
chutně.
14.30 hod. - Módní přehlídka historických svatebních šatů – Míša &
Mí.ša
15 hod. - Ukázka hasičského zásahu s využitím motorové stříkačky ze
60. let minulého století a jedinečného výsuvného historického žebříku
z roku 1896 (náměstíčko před synagogou).
15.15 hod. - Charleston – na ulicích, doma, v tančírnách: přednáška
a základní kroky oblíbeného tance
(Dům Seligmanna Bauera).
15.30 hod. - Muzikantský dvorek
Jardy Ježka – na jazzovou i lidovou
notu s dívčím triem MBBM.
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Festival židovské
kultury ŠAMAJIM
Zadní synagoga
Pondělí 24. 7.
16 hod. - Slavnostní zahájení 14.
ročníku Festivalu židovské kultury
- Uvedení knihy Anety Chytkové, Jitka
Padrnosová
18 hod. - Kaschauer Klezmer
Band
Úterý 25. 7.
16.30 hod. - Detektivní pátrání po
zapomenutých osudech - beseda s
novinářkou Juditou Matyášovou
19 hod. - Stravinsky’s Wedding
Dance – koncert
Středa 26. 7.
16.30 hod. - Rituální předměty a
symboly judaismu - přednáška Evy
Kalousové
19 hod. - CM Capella – koncert
Čtvrtek 27. 7.
16.30 hod. - Odpolední čaj u Loosů - jednoaktová divadelní hra
18 hod. - Alfréd Justitz - přednáška
Marie Dohnalové
20 hod. - Pan Roubíček vypravuje… - pořad plný židovských anekdot
a písní
Pátek 28. 7.
14 hod. - „Tanceva“ aneb Všechny
taje židovského hřbitova - komentovaná prohlídka
16 hod. - Starý zákon podle Rut
Kohnové - vernisáž výstavy Rut
Kohnové, malířky žijící v Německu a
nositelky vyznamenání Významná česká žena ve světě z roku 2006
16.30 hod. - Kolikrát přešel mrak
– poezie Pavla Kohna
18.30 hod. - Vousy - koncert pražské
akustické kapely hrající židovskou
hudbu v různých podobách
21 hod. - Frigo na mašině - němá
groteska za doprovodu klezmerových
melodií cimbálové kapely Rabi Gabi a
G. (dvorek Hotelu Kocour, Žerotínovo nám. 19/17)
Sobota 29. 7.
9 hod. - Boker Tov - Dobré ráno
aneb Izraelská snídaně, na dvorku
Domu Seligmanna Bauera
10.30 hod. - Nový život, nový začátek - beseda s Naftali Ďuro Fürstem,
jedním z chlapců zachráněných Antonínem Kalinou
13.30 hod. Putování s židovskou
historií - prohlídka židovské čtvrti
16 hod. - Chlapec a hvězdy - promítání dokumentu a beseda s jeho autorem, Stanislavem Motlem
18 hod. - Nový svět – Jak chutná
židovská kuchyně v USA - přednáška
s ochutnávkou
21 hod. - „Tucet“, 12 povídek dle
výběru diváků a písně skupiny Mi
Martef
24. - 29. 7. Festivalová kavárna Café art - k dobré kávě, zákusku a košer
vínu spousta zábavných her, kvízů,
omalovánek, vystřihovánek
24. - 29. 7. Za tajemstvím mezuzy,
menory a macesů - prohlídky Zadní
synagogy a Domu Seligmanna Bauera
28. a 29. 7. Městská věž otevřena
do 22 hod.

