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Šlechtitelská stanice Slavice

TRAVNÍ SMĚSI PŘÍMO OD VÝROBCE
• luční směsi • okrasné směsi
• pastevní směsi • hřišťové směsi
• parkové směsi • účelové směsi

prodej ovocných stromků 
prodej osiv jetele, vojtěšky a krmné kapusty 

Koná se běh naděje
Běh naděje, Běh proti rakovině se 

koná v Třebíči ve čtvrtek 5. října. 
Slavnostní starty se uskuteční v Tyr-
šových sadech u sochy plk. Švece v 
deset a v patnáct hodin. Ostatní star-
ty jsou průběžné. Cíl běhu je stano-
ven na Sokolském stadionu. Tam se 
účastníci mohou těšit na doprovod-
ný program.   -zt-

Sobotu lze 
prožít v pohybu

V rámci osvětové kampaně Dny 
zdraví pořádá Zdravé město Tře-
bíč akci Sobota v pohybu. Uskuteč-
ní se v hale TJ Spartak Třebíč v ulici 
Manž. Curieových od devíti do dva-
nácti hodin. Pro zájemce je připrave-
ný i doprovodný program.  -zt-

Otevře se nový 
azylový dům

Nový azylový dům pro rodiče s 
dětmi a ženy se zázemím pro ranou 
péči se podařilo dokončit. Zájemci z 
řad veřejnosti si jej mohou prohléd-
nout v úterý 17. října od 13 do 17 
hodin. Nachází se za třebíčskou poli-
klinikou v ulici Vltavínská.  -zt-

Pokračují nokturna
Třebíčské nokturno začíná ve čtvr-

tek 5. října v 19 hodin v aule Kato-
lického gymnázia v Třebíči. Na pro-
gramu bude Christian Gutiérrez: 
Jihoamerický temperament - hud-
ba pro barokní kytaru ze Starého 
a Nového světa. Další nokturno se 
koná ve čtvrtek 9. listopadu.  -zt-

Přednáška bude
 věnovaná i duši 

Přednáška Tělo a duše se uskuteč-
ní v úterý 24. října v hotelu Atom ve 
Velkomeziříčské ulici od 18 hodin. 
Slova se ujme Pjér la Šéz. Ten pro-
vozuje soukromou psychoterape-
utickou praxi, ve které své klienty 
doprovází na cestě při jejich hledání 
a realizaci osobní svobody. Dlouho-
době spolupracuje s Jaroslavem Duš-
kem v divadle Vizita a na představe-
ních Čtyři dohody a Pátá dohoda. 
Zajímá ho především otázka lidské-
ho bytí v tomto světě.    -zt-

Zaměří se na ženy
V rámci cyklu Nebojte se zeptat 

svého lékaře se koná akce Jak si 
uchovat své zdravé ženství – Znáte 
expertní kolposkopii? Uskuteční se 
ve čtvrtek 19. října od 16.30 hodin v 
hudebním oddělení městské knihov-
ny v Třebíči. Slova se zhostí MUDr. 
Roman Peschout a MUDr. Soběslav 
Uhlíř. Na závěr bude prostor pro 
dotazy účastníků.  -zt-

Doplní novou zeleň
Po celkové rekonstrukci Komenské-

ho náměstí v Třebíči začnou  v lokalitě 
úpravy zeleně. Uskuteční se v podzim-
ním čase. „Čekali jsme, až povolí vedra 
a nastane příhodné počasí,“ nastínil mís-
tostarosta Milam Zeibert.   -zt-


