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Rytířské souboje byly 
vrcholem letošních 
Slavností Tří kápí. 

 Antonín Zvěřina

Když přeje počasí, tak se každá 
venkovní akce musí vydařit. O tom 
se přesvědčili pořadatelé třebíčské 
akce Slavnosti Tří kápí z městského 
kulturního střediska. 

Ty se konaly o víkendu, od pát-
ku 18. do neděle 20. srpna, na Pod-
zámecké nivě v blízkosti památek 
UNESCO, baziliky sv. Prokopa a 
Židovské čtvrti. 

Slavnosti mají za cíl částečně před-
stavit bohatou historii Třebíče. 
Páteční program nemohl začít jinak 
než v 16 hodin zahájením a bube-
nickou show. Pak už se pro návštěv-
ník otevřelo historické městečko a 
spousta stánků. 

Děti si mohly vyzkoušet střel-
bu lukem či výrobu hraček. Hlavní 
pozornost ale poutali doboví rytíři. 
A večer se na hlavním pódiu před-
stavily regionální kapely. 

Areál se o den později otevřel už v 
deset hodin. Vyvrcholením bohaté-

ho programu byl od patnácti hodin 
rytířský turnaj na koních. „Je nesku-
tečné, co všechno se dá na nich doká-
zat,“ pochvalovali si diváci. 

„Ale do toho brnění bych se soukat 

nechtěl,“ poznamenal asi desetiletý 
chlapec. Také v sobotu večer nechy-
běl koncert pro Tři kápě, ale všichni 
už se těšili na noční historický prů-
vod.

„Ať žije král,“ ozývaly se z hlasy z 
družiny. „No jo, ale který král?“ ptal 
se svého okolí postarší muž. Odpo-
vědi se ale nedočkal. Průvod prošel 
Židovskou čtvrtí a centrálním Kar-
lovým náměstím, a pak zamířil zpát-
ky na Podzámeckou nivu. 

Po ohňostroji vystoupila na pódiu 
legendární skupina Puls, která sklí-
zela a opět sklízí, po obnovení čin-
nosti, obdiv všech generací přízniv-
ců hudby na Vysočině.

Slavnosti ukončil nedělní koncert 
na zámeckém nádvoří, kde vystoupi-
la kapela Flash Band. „Bylo to důstoj-
né vyvrcholení slavností,“ netajila nad-
šení paní Eva z Třebíče. 

„Samozřejmě nejdůležitější bylo, 
že se nikomu nic nestalo. To je vždy 
moje noční můra,“ připustila ředitel-
ka městského kulturního střediska 
Jaromíra Hanáčková.

Poděkovala městské i státní policii 
za pomoc při večerním historickém 
průvodu. „A pochválila bych diváky, 
kterých přišlo snad nejvíc v historii, 
za ukázněnost. Myslím si, že slavnosti 
se vydařily, a přispěly k Třebíčskému 
kulturnímu létu vrchovatou měrou,“ 
dodala Hanáčková.    

RYTÍŘI na koních byli ozdobou letošních slavností na Podzámecké nivě.
 Foto: Antonín Zvěřina

Slavnosti Tří kápí se i letos vydařily

Představí třebíčské parky
Přelom září a října bude patřit Dnu architektury, který zavede návštěvníky 

do netradičních míst. V sobotu 30. září se připojila Třebíč, kde se uskuteč-
ní od čtrnácti hodin z Hrotovické ulice 210 Cyklovýlet třebíčskými parky – 
Jaké byly, jaké budou? 

Třebíč je jedinečná prolínáním krajiny až do centra města. Účastníci pro-
jedou parky na kole, dozvědí se něco o historii území a podívají se, v jakém 
stavu jsou dnes. Architekti Katarína Ruschková a Borek Herzán ukáží zahra-
niční příklady práce nejen s městskou zelení. Zadržování vody v krajině bude 
dalším velkým tématem.  -zt-

Přednáška 
se zaměří 

na zneužívání
Přednáška „Sexuální zneužívání 

- tabu, o kterém se nemluví“ se koná 
v pondělí 4. září od 17 hodin v okres-
ní kanceláři KDU-ČSL na Karlově 
náměstí. Přednáší PhLic. Th eresien 
Martina Bartoňová, SCB - psycho-
terapeutka a Th Lic. Marek František 
Drábek, DiS. O. Praem. - duchovní. 
Zájemci mohou se zkušenými před-
nášejícími o citlivém tématu disku-
tovat.  -zt-

Sportovci připravili 
Dukovanské stezky

Dukovanské stezky startují v sobo-
tu 2. září od informačního cent-
ra Jaderné elektrárny Dukovany od 
sedmi hodin. Letos TJ Spartak Tře-
bíč pořádá 21. ročník. Cíl bude v 
obci Dukovany. Účastníci si mohou 
vybrat z tras 8, 11, 20 a 35 kilomet-
rů. Autobusovou dopravu z Třebíče 
a zpět pořadatelé připravili zdarma.

 -zt-

Připravili prohlídky
Také v září pořádá Muzeum Vyso-

činy Třebíč kostýmované prohlídky. 
Mají název O hříšném opatu Igná-
covi aneb Příběh přeukrutný o uříz-
nutém nosu. Prohlídky se uskuteční 
v sobotu 16., v neděli 17., ve čtvrtek 
28., v pátek 29. září, a v neděli 1. říj-
na. Prohlídky začínají vždy ve 14.30 
a v 16 hodin.   -zt-

Začíná festival
Jedenáctý ročník Třebíčského 

hudebního festivalu začíná v úterý 
5. září interpretační dílnou. Koncert-
ní část začne 11. září. Všechna histo-
rická díla budou provedena ve stylo-
vé interpretaci a na dobové nástroje 
špičkovými evropskými soubory 
Czech Ensemble Baroque a Musica 
aeterna Bratislava. 

Koncertní část zahájí v pondělí 
11. září Czech Ensemble Baroque v 
Kamenném sále zámku, koncertem 
s názvem Hudba za doby Rudolfa II. 
Koncerty se budou konat také v aule 
Katolického gymnázia, v bazilice sv. 
Prokopa a v kostele Proměnění Páně.
 -zt-

Besedu s reportérem Stanislavem 
Motlem připravila Česká křesťanská 
akademie, místní pobočka Třebíč, 
a Městské kulturní středisko Tře-
bíč. Uskuteční se ve čtvrtek 14. září 
od 19 hodin v malém sále Národní-
ho domu na Karlově náměstí. Má 
název Kalvárie lidických letců.

V letošním roce uplynulo 75 let od 
lidické tragédie. Josef Horák a Josef 
Stříbrný, lidičtí obyvatelé, byli stateč-
ní letci, kteří pět roků bojovali v řa-
dách britského královského letectva 

proti nacistickému nepříteli. 
Co to bylo za muže, jaká byla jejich 

vojenská kariéra, jak se dostali do 
zahraničí? Stali se záminkou pro 
vyhlazení Lidic? Co prožívali, když 
se dozvěděli o tragédii Lidic? A hlav-
ně – proč po válce nemohli, a hlav-
ně nesměli v nových Lidicích žít? 
Co s nimi bylo po roce 1948? Sou-
částí besedy je i dokumentární fi lm, 
ve kterém vystupují britská manžel-
ka Josefa Horáka, jeho příbuzní 
a manželka Josefa Stříbrného. -zt-

Beseda se Stanislavem Motlem 
připomene statečné letce

U Kostelíčka 
bude pouť

Farní den neboli Pouť u Kostelíč-
ka se uskuteční v Třebíči v neděli 17. 
září. Od 14.30 hodin zahraje skupi-
na Útržky nebeských not. Od pat-
nácti hodin vystoupí generální vikář 
Mons. Jiří Mikulášek. Od 16 hodin 
začne ocenění farníků. Od 16.30 
hodin se návštěvníci dozvědí infor-
mace o setkání mládeže v Olomou-
ci. Od 17 hodin začíná modlitba 
růžence a od 17.30 hodin mše svatá. 
Během programu je možné položit 
generálnímu vikáři otázky. Pro děti 
budou nachystány soutěže, tvoření, 
či cesta pohádkovým lesem. K dis-
pozici bude bohaté občerstvení.  -zt-

Sekáč „trochu jinak“ pořádá Papr-
sek naděje – centrum služeb pro 
podporu duševního zdraví Třebíč, 
v rámci Týdnů duševního zdraví, v 
pátek 15. září, ve svém sídle v ulici 
Gen. Sochora v Třebíči. Uskuteční se 
tam prodej nových i starších kousků 
oblečení, doplňků a bot pro dospělé 
i děti za jednotnou cenu 40 korun. 

Program začíná ve čtrnáct hodin. 
Od 14.30 hodin zazpívá písnič-
kář Pavel Helan. Od 15.30 hodin se 
koná módní přehlídka a dražba věcí 

známých osobností, například dre-
su Martiny Sáblíkové a Pavla Kubi-
še, hokejisty Zlína, oblečení a CD 
od Olgy Lounové, trička skupiny 
Slza, dres s podpisy fotbalových hrá-
čů Sparty Praha, klobouku Viktora 
Preisse a dalších. 

Od 17.30 hodin vystoupí Lukáš 
Polakovič, a od 19 hodin skupi-
na Disconnexion. Návštěvníci se 
mohou těšit na další bohatý pro-
gram, soutěže, hry, kvízy a dílničky.   
 -zt-

Paprsek naděje pořádá SekáčPořádají rodinné 
sportovní 
odpoledne

Rodinné sportovní odpoledne 
se uskuteční na dopravním hřišti u 
Základní školy Bartuškova v Tře-
bíči od 13 do 17 hodin. Zájemci si 
mohou vyzkoušet netradiční sporty, 
jako petanque, kroket, tetherball, šou-
panou a další. Návštěvníci si mohou 
také vyzkoušet jízdu po hřišti na svých 
kolech, či kolečkových bruslích.   -zt-


