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Služby LSPP stomatologické na ČERVEN 2018
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

2. 6. sobota  MUDr. Klíma Pavel  Průmyslová 162 674 01 Třebíč zakončí   568 804730
3. 6. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
9. 6. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
10. 6. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
16. 6. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
17. 6. neděle  MUDr. Látal Petr   Kpt. Jaroše 2 674 01 Třebíč 568 826 201
23. 6. sobota  MUDr. Lhotská Kateřina  ESTHES, s.r.o., Sokolská 3 674 01 Třebíč  568 840 820
24. 6. neděle  MUDr. Lhotská Hofírková Kateřina  
     ESTHES, s.r.o., Sokolská 3 674 01 Třebíč  568 840 820
30. 6. sobota  MUDr. Lhotský Václav  ESTHES, s.r.o., Sokolská 3 674 01 Třebíč  568 840 820

Výstavy

Pořady pro děti a mládež

Centrum DaR
5. 6. 15 – 16.30 Krabička na 

prázdninové poklady
7. 6. 10.30 – 12 Práce s dětmi 

prostřednictvím hry
12. 6. 14 – 15.30 Brokolice – ta 

nám chutná převelice!
14. 6. 10.30 – 12 Výtvarné hrátky 

se zbytkem látky
19. 6. 16 – 17 Informační schůz-

ka k letním družinám a mini-
družinám

21. 6. 10.30 – 12 Vezměte si 
notičku, zazpívejte písničku!

Pondělí 4. června v 8.30 a 10.15 
hodin, úterý 5. června v 8.30 
hodin, divadlo Pasáž – pro děti od 
4 let

O MEDVĚDU ONDŘEJOVI 
– hudební pohádka v podání her-
ců DIVADELNÍ SPOLEČNOSTI 
JULIE JURIŠTOVÉ.

Do 8. července Open Per4mance 
2018 Zámek Třebíč galerie Tympa-
non. 

Do 28. 4. 2019 Móda a automo-
bily před 100 lety. Půdní prosto-
ry Předzámčí - prostorové instalace 
výtvarných dílen třebíčských škol.

Do 31.10. Výstava dokumentů k 
výročí roku 1968 Galerie Předsálí, 
Karlovo nám. 47.   

Do 10. 6. Václav Mach – Koláč-
ný Galerie Malovaný dům, Karlovo 
nám.  

Protest Fest
PROTEST, koncert proti úložiš-
ti jaderného odpadu u Jaroměřic 
nad Rokytnou, se koná v sobotu 2. 
června v odpočinkové zóně Míčova 
domu v Jaroměřicích. Začíná v pat-
náct hodin. Součástí bude bohatý 
doprovodný program.  -zt-

Pěvecký sbor Okáček při Mateřské 
škole Duha oslaví letos 25 let od své-
ho založení. V rámci oslav se uskuteč-
ní dva mimořádné koncerty malých 
předškoláků ve čtvrtek 14. a ve čtvrtek 
21. června. 

První se uskuteční od 15.30 hodin 
v knihovně v Modřínově ulici. Druhý 
Letní koncert se koná od 17 hodin v 
hotelu Atom v Třebíči. Okáček vzni-
kl při přehlídce pěveckých sborečků 
mateřských škol, kterou uspořáda-
la před 25 lety Helena Nosková, diri-
gentka  třebíčského pěveckého sboru 
Slunko. 

Ta dodala prvotní impuls ke vzniku 
sboru, kterým projde ročně okolo dva-

ceti dětí. Okáček funguje pod vedením 
Laďky Zoňové, a posledních deset let 
i za asistence Ivy Pekové. Nemalou 
zásluhu na dobré práci sboru má i ředi-
telka školy Jana Hýžová.

Děti potěší během roku svým výstu-
pem novopečené maminky a tatínky 
na Vítání občánků, vystupují na měst-
ských akcích, v Muzeu Vysočiny Tře-
bíč, či v  knihovně. Dvakrát ročně při-
pravují samostatné koncerty - vánoční 
a letní.

Někteří bývalí členové sboru pokra-
čují dál v hudebním vzdělávání, 
dokonce i na konzervatoři. I jim patří 
pozvání na koncerty v měsíci červnu. 
 -zt-

PĚVECKÝ sbor Okáček letos slaví významné výročí.  Foto: archiv sboru 

Okáček slaví výročí

VÝSTAVA DOKUMENTŮ k výročí roku 1968 v Galerii Předsálí na Karlově 
náměstí potrvá do 31. října. Městské kulturní středisko Třebíč výstavu mohlo 
uskutečnit díky zapůjčení archivních dokumentů ze soukromých sbírek Vladimí-
ra Braunera (na snímku) i ostatních sběratelů. Foto: archiv MKS

Třebíčský pěvecký sbor Slunko zakončí oslavy svého 40. výročí tím, že zve na 
procházku částí Třebíče s několika zastávkami. Akce se koná v pátek 8. června a 
začíná u zkušebny sboru v ulici Fr. Hrubína. 

Tam zájemci dostanou popis cesty a kartičku, na kterou budou sbírat Sluníčka. 
Konec cesty bude u Synagogy, kde v 17 hodin začne finálový koncert oslav čtyři-
cátin se židovskými písněmi, s akordeonem a bongy a samozřejmě se Slunkem. 
Tam za vyplněnou kartičku půjdou účastníci zadarmo a obdrží dárek. -zt-

Dokumenty mapují okupaci

Slunko zve na procházku městem

Ekotechnické centrum Alternátor 
v Třebíči ve spolupráci se společnos-
tí E.ON bude i během této turistické 
sezony provozovat půjčovnu elektric-
kých kol a elektrických skútrů. Míst-
ním i turistům se tak nabízí zajímavý 
způsob trávení volného času a pozná-
vání okolí Třebíče.

K dispozici jsou čtyři elektrokola, 
dvě dámská, dvě pánská, a dva elek-
troskútry. Bicykly jsou trekové, tedy 
vhodné na asfalt i do lehčího terénu. 
Mají sedm stupňů asistence, při prů-
měrné zátěži vydrží baterie na asi 100 
kilometrů jízdy. Skútry mají dojezd asi 
60 kilometrů. 

Pro jejich řízení není třeba mít řidič-

ské oprávnění na motorku, stačí běžný 
„automobilový“ řidičský průkaz sku-
piny B. V Alternátoru lze zapůjčit také 
cyklistické a motocyklové přilby.

Při zapůjčení je nutné prokázat 
se dvěma průkazy totožnosti, ved-
le řidičského průkazu je tedy nutné 
mít občanský průkaz či pas. V případě 
skútru se doporučuje mít již zkušenos-
ti s řízením jednostopého motorového 
vozidla.

Při zapůjčení e-kol i e-skútrů dostane 
zákazník jednoduchou mapku okolí 
se zajímavými lokalitami a brožurku s 
tipy na výlet. Kola i skútry lze zarezer-
vovat na recepci Alternátoru.  -zt-

Alternátor opět nabízí 
e-kola a e-skútry

Setkání pamětníků s křtem knihy 
zakládajících členů 1. oddílu vod-
ních skautů v Třebíči se uskuteční 
v sobotu 16. června od 16 hodin na 
Podzámecké nivě. Následovat bude 
táborový oheň. 

Již předtím, téměř na den přesně, 
kdy před 50 lety založil MUDr. Alois 
Pučalík v Třebíči vodní skauting, 
zasadili zakládající členové jeho 1. 
oddílu v parku na Polance kaštanov-
ník jedlý, jako připomínku počátků 
fenoménu, který v podobě přístavu 
vodních skautů Žlutá ponorka přetr-
val dodnes.  

Strom zasadil spolu s jeho původ-
ními členy starosta města a rovněž 
skaut ing. Pavel Janata, a také Rudolf 
Hedbávný, který byl v počátcích 
vodního skautingu nejbližším spolu-
pracovníkem bohužel již zesnulého 

Setkají se zakladatelé 
vodního skautingu

Aliho Pučalíka. 
Mezi bývalými i současnými vod-

ními skauty, kteří se malé dopolední 
slavnosti zúčastnili, byl uvítán také 
Miroslav Tichý, v šedesátých letech 
ředitel Domu pionýrů, který Aliho 
vodákům vždy vycházel vstříc. 

V odpoledním programu pak dneš-
ní generace vodních skautů absol-
vovala každoroční otvírání řeky 
prostřednictvím tradičního závodu 
pramic o Lorenzovu stuhu, a v pod-
večer promítání fotografií z činnosti 
přístavu, což bývala oblíbená zábava 
třebíčských vodáků už v dobách dia-
pozitivů.  -zt-


