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Výstavu dokumentů k výro-
čí roku 1968 si mohou zájemci 
prohlédnout v Galerii Předsálí 
v Národním domě na Karlově 
náměstí v Třebíči do 31. října. 
Jedná se o fotografie Vladimíra 
Braunera, který se v srpnových 
dnech vydal do ulic města a poří-
dil unikátní kolekci snímků. 
� Antonín Zvěřina

Jak na focení vzpomínáte?
Především mám radost, že snímky 

mají vypovídající hodnotu i po těch 
letech. Fotil jsem zprvu na malý apa-
rát, takže snímky nebyly moc kva-
litní. A taky se mi klepaly ruce, pro-
tože jsem měl strach. Pak jsem fotil 
na Flexaret, ale nebyl to žádný špič-
kový přístroj. Říkal jsem si, že když 
mě picnou, tak ať sebou nemám nic 
špičkového. 

Kdy jste začal fotit, a proč?
To byla náhoda. Tenkrát toho bylo 

plné rádio, televizi jsme ještě nemě-
li. Už v noci jsem slyšel, jak nad měs-
tem přelétávají letadla. Říkal jsem si, 
co se děje? Pak jsem se dozvěděl, že 
sem přijela spojenecká vojska, ale já 
jsem tady žádné jiné spojence než 
Rusáky neviděl. To můžu odpřisáh-
nout. 

Celý ten konvoj, který jsem fotil, 
byl ruský. Šel jsem se podívat do 
města, co se děje. To bylo hned prv-
ní den odpoledne mezi čtvrtou a 
pátou hodinou. Přišel jsem nahoru 
k Národnímu domu a chtěl jsem se 
dozvědět, co se děje. Byl tam nějaký 
aktiv, ale tam mě nepustili. Nebyl 
jsem nikdy straník. 

V ten moment, když jsem se tam 
dohadoval, jsem zaslechl zvuk pásů. 
Takový zvuk jsem nikdy předtím 
neslyšel. Od pošty vyjely první tři 

tanky. Sešel jsem na dolní stranu ny-
nějšího Karlova náměstí, a když se 
tanky blížily, vešel jsem do vozovky 
a začal je fotit tím malým fotoapará-
tem, který jsem měl pořád u sebe. 

Lidi na mě křičeli, ať uteču, že mě 
zastřelí. Druhý den už jsem věděl, co 
se děje, a dozvěděl jsem se, že se blíží 
kolona od Náměště. Seběhl jsem 
kolem nemocnice parkem k Novod-
vorskému mostu, a tam jsem učinil 
první snímky. Musel jsem vyměnit 
film, a došel jsem k poště, a fotil pře-
vážně zezadu. 

Propletl jsem se mezi nimi a věděl 
jsem s určitostí, že to jsou Rusové. 
Slyšel jsem, jak na sebe pokřikují. 
Další obrázky jsem udělal u sousoší 
Cyrila a Metoděje, a šel jsem smě-
rem k Jihlavské bráně, kde byl nápis: 
Lenine, probuď se, Brežněv se zbláz-
nil. To bylo na bance. 

 (Pokračování na str. 3)

VÝSTAVA V NÁRODNÍM DOMĚ: Unikátní snímky fotografa Vladimíra Braunera z okupace Českoslovenka před 60 lety jsou 
k vidění v předsálí třebíčského Národního domu na Kralově náměstí.

Brauner: Nikdy jsem se tak nebál 

Zaměří se na lidi 
z jiných kontinentů 

Letem světem s Rodinsonem – tří-
denní program pro rodiče, praro-
diče a děti se uskuteční od úterý 7. 
do čtvrtka 9. srpna od 8.30 – 16.30 
hodin v domečku Halahoje v areálu 
Katolického gymnázia. Účastníci si 
společně vyzkoušejí, jak žijí obyva-
telé jiných kontinentů. Poznají jejich 
zvyky a něco se od nich přiučí. -zt-

Město pořádá 
letní vycházku

Letní vycházku pořádá město Tře-
bíč ve spolupráci s Nordic Walking 
Centrum Morava. Uskuteční se v 
úterý 28. srpna od 17 hodin, od liho-
varu městem a zpět. Procházka začí-
ná krátkou instruktáží. Celková dél-
ka trasy trvá maximálně 2,5 hodiny.  
 -zt-

Připraví nové 
stavební parcely 

Nová silnice v Třebíči povede od 
sportovního areálu Hvězda k polikli-
nice. Stane se tak s realizací plánova-
né lokality pro individuální výstav-
bu. Úpravou projde i komunikace 
ve směru na Slavice. Vzniknou tam 
i nová parkovací místa. Zasíťování 
pozemků má město v plánu v příš-
tím roce, s prodejem parcel počí-
tá v roce následujícím. Letos město 
nabídne parcely zájemcům v lokalitě 
Na Kopcích.  –zt-
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Třebíčské noviny jako první 
mají informace, jak budou 
probíhat ve městě oslavy 
100. výročí vzniku republiky. 
� Antonín Zvěřina

Exkluzivně získaly Třebíčské novi-
ny program říjnových oslav 100. 
výročí vzniku Československé 
republiky v Třebíči. Ty se budou 
konat od pátku 26. do neděle 28. 
října. „V pátek se uskuteční slavnostní 
koncert v Divadle Pasáž,“ naznačila 
ředitelka městského kulturního stře-
diska Jaromíra Hanáčková. 

Symfonický orchestr z Hradce Krá-
lové zahraje dílo Bedřicha Smetany 
„Má vlast“. „Bude to poprvé, co zazní 
v Třebíči,“ upozornila Hanáčková a 

věří, že koncert se bude těšit velké-
mu zájmu veřejnosti. 

Po skončení koncertu, kte-
rý započne v 18 hodin, se zájem-
ci mohou těšit na videomapping na 
Karlově náměstí. 

„Promítat se bude na budovu radni-
ce, a tematikou se zaměříme na sto let 
republiky. Bude tam i pasáž věnovaná 
Třebíči,“ vysvětlila Hanáčková. 

V pátek se také plánuje zasazení 
lípy před Pasáží, což učiní starosta 
Pavel Janata, a bude se jednat o Lípu 
století. 

„Místo již máme vytipované,“ nastí-
nila Hanáčková. Doplnila, že hlavní 
program se chystá na sobotu 27. říj-
na.

Uskuteční se na Karlově náměstí a 
na Podzámecké nivě. Dopoledne se 

na náměstí vystřídají místní soubo-
ry, a vše se odehraje v duchu první 
republiky. Přijedou i hosté z rakous-
kého Lilienfeldu. 

„Vrcholem programu bude odpoled-
ní průvod, kterého se zúčastní všichni 
účinkující v dobových kostýmech. Prů-
vod obejde náměstí a svoji pouť skončí 
u kostela svatého Martina,“ informo-
vala Hanáčková. 

Poukázala, že starosta Janata spo-
lečně s děkanem Jiřím Dobešem 
a P. Jakubem Holíkem předají tře-
bíčským horolezcům tubus, který 
bude obsahovat dokumenty z dneš-
ka. Faráři tubus vysvětí, a horolezci 
vyšplhají po laně na věž a uloží jej do 
kopule věže. 

Následně vystoupí na náměstí 
profesionální swingové orchestry, 

aby vše pokračovalo v duchu první 
republiky. Oslavy zakončí ohňostroj, 
ale v Národním domě se uskuteční 
taneční zábava, opět v dobovém sty-
lu, i s výukou tehdejších tanců.

Na Podzámecké nivě si mohou lidé 
prohlédnout historická auta, která 
projedou i městem. „Hlavním bodem 
se tam stane výcvik prvorepublikové 
jezdecké kavalerie,“ uvedla Hanáčko-
vá. A pozor, pozvání do Třebíče při-
jal i první československý prezident 
Tomáš G. Masaryk. 

Přivítá ho starosta Janata, zúčastní 
se průvodu, a podívá se i na výcvik 
kavalerie. V neděli se uskuteční 
v bazilice svatého Prokopa slavnost-
ní mše svatá, opět za účasti rakous-
kých hostů.  

Do Třebíče přijede Tomáš G. Masaryk

Město Třebíč se rozhodlo 
udělit čestné občanství rodákovi 
a třebíčskému patriotovi 
Pavlu Friedovi.
� Antonín Zvěřina

Po čtyřech letech projednávalo 
zastupitelstvo Třebíče bod o uděle-
ní čestného občanství. Před čtyřmi 
lety se čestnými občany stali Anto-

nín Kalina in memoriam a František 
Mertl, uměleckým jménem Franta. 
Místostarosta Milan Zeibert zastu-
pitelům navrhl, aby čestné občanství 
získal Pavel Fried. 

Pavel Fried se narodil 13. června 
1930, jako syn majitele železářství, 
v dnešní ulici Vítězslava Nezvala na 
Stařečce. V dubnu 1942 byl společně 
se svou matkou deportován do Tere-

Čestné občanství udělí Pavlu Friedovi

PESTRÝ program nabídlo letošní Oživené židovské město. Jeho součástí byly i 
módní přehlídky sdružení Míša & Míša. Foto: Antonín Zvěřina

zína, jako už předtím celá Friedova 
rodina. 

Od transportu do vyhlazovacího 
tábora ho zachránila jeho matka, kte-
rá žádala, aby do něj byla zařazena 
s ním. Protože pracovala na zakáz-
kách pro armádu, a Němci nechtěli 
přijít o zapracovanou sílu, mohl s ní 
zůstat i její dvanáctiletý syn. 

Z celé Friedovy rodiny se po vál-
ce vrátili jen on a oba rodiče, zatím-
co starší sestra se svým manželem a 
další příbuzní se stali oběťmi holo-
caustu. Po válce Friedovi obnovili 
svoji živnost, ale po únoru 1948 o ni 
přišli. Pavel Fried dokončil základ-
ně školu na Horce, a od roku 1946 
studoval Strojní průmyslovou ško-
lu v Brně, kde po jejím dokončení 
v roce 1950 zůstal. 

V letech 1951 až 1953 absolvo-
val, jako syn živnostníka, vojenskou 
službu u pomocných technických 
praporů, kdy stavěl letiště v Plzni 
a v Čáslavi. Po dvou a půl letech se 
vrátil do civilu, a při práci vystudo-
val vysokou školu, obor organizace 
a řízení, na Vysokém učení technic-
kém v Brně. 

V době Pražského jara byl eko-
nomickým náměstkem ve výzkum-
ném ústavu stavebních a zemních 
strojů. Po nástupu normalizace byl 
funkce zbaven. Teprve po roce 1989 

mohl s kolegy založit soukromou fir-
mu, v níž se stal ředitelem. Působí 
v brněnské Židovské obci, v níž byl 
čtyři roky členem představenstva, 
a v návaznosti na to osm let jejím 
předsedou. 

Do rodné Třebíče pravidelně zajíž-
dí zejména při slavnostních pří-
ležitostech spojených s památkou 
obětí holocaustu. 

Je iniciátorem pojmenování pro-
storu před synagogou jako náměstí 
Rabína Ingbera a dlouholetým rád-
cem a neformálním spolupracovní-
kem při pořádání akcí propagujících 
třebíčské židovské památky UNES-
CO. 

„Jsem přesvědčený, že Pavel Fried 
si tuto poctu zaslouží. On je pro nás 
symbolem zaniklé židovské komunity 
v Třebíči. Velmi pravidelně se sem vrací 
a účastní se různých slavností,“ zdůraz-
nil starosta Pavel Janata. Slova Janaty 
podpořil radní Pavel Heřman.

„Znám ho jako velice charakterní-
ho člověka, a srdcem stále Třebíčáka, 
takže jsem se k návrhu připojil,“ dopl-
nil. Zastupitelstvo návrh odsouhlasi-
lo. „Udělení čestného občanství Pavlu 
Friedovi proběhne v pondělí 30. čer-
vence při zahájení festivalu Šamajim, 
v 16 hodin,“ dodal po hlasování Zei-
bert. „V Zadní syngoze,“ uzavřel bod 
Janata. 

Oživené židovské město
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VLADIMÍR Brauner na vernisáží výstavy. Foto: Antonín Zvěřina

Brauner: Nikdy jsem se tak nebál 
(Dokončení ze str. 1)

Chtěl jsem si udělat nějaké obrázky 
pod tím nápisem. 

Stála tam paní, kterou jsem neznal. 
Když viděla, že fotografuji, tak si 
stoupla přede mne, dala ruku v bok a 
tou škvírou jsem fotil. Nebyl jsem tak 
viditelný. Kolona pokračovala v jízdě 
ve směru k tehdejšímu pivovaru. Pře-
běhl jsem k tehdejší Lorenzově vinár-
ně, a tam jsem uviděl balistické střely 
země-země. 

To snad ani nebylo možné.
Nadzvedla mě nedávno reportáž 

v televizi, kdy někdo tvrdil, že nic 
takového tady nebylo. Tak jsem ty 
snímky poslal do televize, abych vše 
uvedl na pravou míru.

Jak to bylo s výstavou?
S tou jsem ani nepočítal. Ale zavola-

la mi Lucie Bartesová, na popud ředi-
telky městského kulturního středis-
ka Jaromíry Hanáčková, zdali nějaké 
snímky z té doby nemám. Odpověděl 
jsem, že mám, a mohu něco poskyt-
nout. Tak jsem jim snímky poslal na 
flashce, a oni si je zvětšili a udělali 
z toho v Národním domě výstavu. 

Musel jste mít tehdy velkou odva-
hu. 

Měl jsem velký strach. Ta kvalita 
těch obrázků tomu odpovídá. Klepa-
ly se mi ruce. Docela jsem si oddech, 
když kolem mě projížděli už týlové 
kolony s proviantem a tak. Když jsem 

fotil u té banky, byla ve mně malá 
dušička. Viděl jsem, jak se ti vojáci na 
mě dívají. V životě jsem neměl tako-
vý strach jako tenkrát. Nikdy, i když 
jsem absolvoval jako fotograf mnoho 
nebezpečných situací. 

Tedy velký zážitek.
Takový, na který se nezapomíná. 

Co se následně s fotografiemi sta-
lo?

Okamžitě jsem je doma v koupelně 
vyvolával, a jednu fotku otiskli nějaké 
brněnské noviny. Myslím si, že tu 
novinovou fotku mám někde v archi-
vu. Možná, že by tam fotografie zůsta-
ly ležet i letos při výročí, ale nadzvedl 
mě ten chlap v televizi. A potěšila mě 
reakce kulturního střediska. Oběma 
iniciátorkám výstavy moc děkuji. 

Máte radost, že se tou výstavou 
připomene tato událost i mladé 
generaci?

Od té doby uplynula pěkná řádka 
let. Ale lidé, kteří tu dobu zažili, urči-
tě vzpomínají a zajímá je to. Na verni-
sáži byl místostarosta Milan Zeibert a 
říkal, že v té době mu byly tři roky. A 
že si toho moc nepamatuje. Poprvé to 
vidí na vlastní oči, jak to v Třebíči teh-
dy vypadalo. 

Neměla by se ta výstava objevit 
ještě někde jinde?

Fotografie zařadili do českého 
Národního archivu v Praze, takže 

SNÍMKY Vladimíra Braunera ukazují, že sovětská armáda sem přijela dobře 
vyzbrojená. Foto: Antonín Zvěřina

tam jsou k dispozici. Dal jsem k tomu 
svolení. Uložili tam celý komplet, 
27 fotek. To mě moc těší, že to jako 
dokument té doby nezanikne. Nejde 
mi o to, zda je tam moje jméno, ale o 
ty fota.

Byla ještě nějaká reakce na foto-
grafie zaslané do televize?

Přijel sem štáb, a tři hodiny se mnou 
natáčel. Musím přiznat, že jsem si při-
tom připadal jak kašpar. Režisér měl 
nápady, které mi připadaly, že s tím 
vůbec nesouvisí. Mně by stačilo, kdy-
by si něco natočil na té výstavě. Ale 
celé to natáčení jsem podstoupil, pro-
tože mně přislíbili, že v době výročí 
dokument v České televizi pustí. 

Opravdu nejde o mě, ale aby lidé 
viděli, co se v té době dělo. Aby ten 
člověk, co tvrdil, že tady rakety neby-
ly, viděl, že tady byly. Že vojsko bylo 
vyzbrojené, jak do války. Ten dotyčný 
dokonce tvrdil, že jediné rakety, které 
tady byly, byly rakety na ping pong či 
na tenis. To mě zvedlo. A to mě inspi-
rovalo k zaslání fotografií do televize. 

Když jdete po náměstí, vybaví se 
vám ta tehdejší atmosféra?

Samozřejmě. Jen na doplnění, ta 
výstava v Národním domě je moje 
99, vystavoval jsem už obrazy, grafi-
ky, fotografie. Mám spoustu oceně-
ní. Nechlubím se, bavilo mě to. Rád 
se takhle vyjadřuji. Opravdu mi šlo 
jen o to, aby lidé tu tehdejší atmosfé-
ru uviděli. Těší mě, že tam lidé chodí, 
že je to zajímá. I lidi středního věku, 
nebo mladí. 

Neměl jste později strach, že by o 
vás mohla mít zájem Státní bezpeč-
nost? Kvůli tomu focení.

To se zaplaťpánbů nestalo. I když…

Myslíte si, že by bylo dobré, aby 
na výstavu se přišly podívat děti, 
studenti?

Třeba se o to místostarosta Milan 
Zeibert, který má na starosti školství, 
postará. Ale já to iniciovat nebudu. 
Opravdu, nejde o mě, ale o dokument 
té doby.  

Ještě se vrátím k tomu natáčení. 
Říkali mi, že je to opravdový unikát, 
ty fotky. 

Málokdo se odvážil fotit takhle 
zblízka, a jedná se o posloupné sním-
ky nejen tanků, ale také raket. 
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Výkony rozhodčích na mis-
trovství světa v Rusku se nelíbily 
nestorovi mezi rozhodčími 
Jaromírovi Čejkovi.
� Antonín Zvěřina

Krajský fotbalový svaz Vysočina 
uděluje panu Jaromíru Čejkovi cenu 
předsedy KFS Vysočina „Osobnost 
fotbalu KFS Vysočina“ za mimo-
řádný přínos fotbalu na Vysočině. 
V Jihlavě 2. července 2018, Miroslav 
Vrzáček, předseda KFS Vysočina. 

Dárkový předmět s tímto nápisem 
obdržel Čejka jako český, a prav-
děpodobně i světový rekordman 
s nejvyšším počtem odřízených fot-
balových utkání. Byl mu předán i 
v souvislosti s blížícími se jeho 80. 
narozeninami, které sudí oslaví 14. 
srpna. 

Jak si takového ocenění ceníte?
Určitě si ho cením hodně vysoko, a 

jsem rád, že si na mě krajský fotbalo-
vý svaz vzpomněl a že vědí, že pokra-
čuji pořád dál. Letos zahájím 56. 
sezonu. Ale žádnou další metu jsem 
si, vzhledem ke zdraví, nevytyčil, ale 
zatím mi slouží, a tak hodlám pokra-
čovat. Ale přece jen bych rád dosáhl 
na metu 6500 odřízených zápasů, ke 
které se blížím, a chybí mi nějakých 
30 utkání. 

 
Plánujete na osmdesátku ně-

jakou fotbalovou oslavu?
Ve spolupráci s fotbalovým svazem 

mám domluvený termín zápasu, kte-
rý budu pískat, abych mohl oslo-
vit novináře, televize. Pozval jsem i 

Agenturu Dobrý den Pelhřimov, kde 
jsem zapsaný jako český rekordman. 
Utkání se uskuteční v neděli 12. srp-
na od 16.30 hodin v Hrotovicích, a 
jedná se o derby s Myslibořicemi. 
Bude to první soutěžní zápas toho-
to ročníku. Samozřejmě přijedou 
zástupci okresního fotbalového sva-
zu. 

Udržujete si nějak kondici?
Zatím si nemohu stěžovat, udržuji 

si ji hlavně tím, že se stále pohybu-
ji na fotbalových zápasech. Přiznám 
se, že necvičím, a užívám si důcho-
du. Občas pracuji na zahrádce. 

Co jídelníček?
Jím tak, jak celý život. Žádná ome-

zení. Chutná mi, dám si i pivo. 

Probíhá mistrovství světa ve fot-
bale, sledujete zápasy? (Rozhovor 
se konal před závěrečnými zápasy). 

Sleduji, a hlavně výkony rozhod-
čích. Můžu říct, že jsem z jejich 
výkonů velice zklamaný. Ale mají to 
ztížené chováním hráčů. A přiznám 
se, že když nyní pískám a je nějaká 
sporná situace, ukazuji, že se půjdu 
podívat na obrazovku, což je samo-
zřejmě legrace. Ale i ta k fotbalu pat-
ří. 

Vítáte to video?
To ano, jsou i případy, kdy rozhod-

čí nařídí penaltu, a pak se ukáže, že 
nebyla. 

Zpřísnil byste tresty za chování 
hráčů?

Dal bych rozhodčím víc pravomo-
cí. Často se jedná při protestech o 
nesportovní chování, za které může 
udělit žlutou kartu. Pokud to udělá 
jednou, dvakrát, tak si to hráči roz-
myslí. Ale asi to tak má být. 

Co simulování?
To mně také vadí. A co mě rozči-

luje, jsou ta tetování. To se mi nelíbí 
v běžném životě, natož ve sportu. 

A ruce v pokutovém území, když 
se hráči drží za dresy?

Všichni se drží, rozhodčí je napo-
míná, trvá minutu, než se kop prove-
de, je to nesportovní.

Přivítal byste, kdyby se hrálo na 
čistý čas?

Nevadilo by mi to, zápasy by byly 
regulérní. 

Myslíte si, že tyto zmiňované 
výstřelky dávají špatný příklad 
mladým fotbalistům?

Děti tam mají své vzory, bohužel se 
tomuto trendu přizpůsobí. Ale ne-
jsou to pro ně ty nejlepší vzory. Ale 
to je záležitost rozhodčích, kteří to 
mají trestat. I komisí, aby za to udě-
lovaly tresty.

Co atmosféra v hledištích?
Jsem mile překvapen. V Moskvě 

jsem i pískal, zápas Spartak Mosk-
va proti Velež Mostar, takže jsem na 
tom stadionu byl, a byl to pro mě 
velký zážitek. Ale líbí se mi návštěv-
nost, i přítomnost fanoušků ze vzdá-
lených zemí. Pořadatelé to mají pod 
kontrolou.

Co říkáte na to, že příští mistrov-
ství světa bude v Kataru?

Vůbec si to neumím představit, ale 
uvidíme. 

Jak hodnotíte naše komentáto-
ry?

Jsou tam jedničky jako Bosák, Ča-
pek, i když ten je ve studiu, ale vyjá-
dření některých expertů jsou posta-
vená na hlavu. Třeba nemáme velké 
vápno, ale pokutové území, či malé 
vápno, to je brankové území. To jsou 
termíny, a i další, které do fotbalu 
nepatří.       

Rozhodčí Jaromír Čejka slaví jubileum

SUDÍ ČEJKA s oceněním, které 
obdržel od krajského fotbalového sva-
zu.  Foto: Antonín Zvěřina

Ekotechnické centrum Alternátor 
v Třebíči se zapojuje do celoprázdni-
nové soutěže ČT :D s názvem „Sežeň-
te ovečky“. Jejím cílem je přivést děti a 
jejich rodiče během letních dovolených 
do zajímavých destinací.

Soutěž probíhá do 31. srpna, a spočívá 
v hledání populárních oveček, které však 
najednou zmizely z obrazovek „Déčka“. 
Rozutekly se po celé republice, a děti 
mají za úkol je najít. Nyní se pohybují 
po zajímavých místech, jako jsou hrady, 
muzea, hezká místa v přírodě, či turistic-
ká centra. 

Tam všude jsou stanoviště, kde dítě 

může požádat o vydání letáku s heslem. 
Stanoviště jsou navíc rozdělena na čer-
vená a zelená. K zapojení do soutěže je 
nutné, aby dítě navštívilo minimálně 
dvě zelená stanoviště a jedno červené, či 
naopak. Na každém stanovišti lze kromě 
zmíněného hesla získat jako dárek teto-
vačku s motivem soutěže. 

Ke hře existuje také mobilní aplika-
ce, v níž lze kromě karet s nalezenými 
ovečkami získávat i virtuální samolepky 
k vyzdobení fotografií pořízených mobi-
lem. Hra je určena pro děti do 15 let, 
které v ní soutěží o hodnotné ceny.

 -zt-

Alternátor se zapojil do soutěže

t01-ekoD

Od 15. srpna bude ve sběrném 
dvoře v Borovině platit nový 
provoz. Po letech bude zejmé-
na z organizačních důvodů zru-
šen provoz v neděli. Ve sběrném 
dvoře najdou občané na vratech 
oznámení o zrušení provozu, i 
mapu s rozmístěním nejbližších 
kontejnerů na zeleň.

„K tomuto opatření přistoupi-
lo město po dohodě s provozova-
telem, vzhledem k personálním i 

organizačním problémům se zajiš-
těním nedělního provozu. V sobotu 
je v sezóně na tomto dvoře otevřeno 
až do 20 hodin, a v okolí je k dis-
pozici několik kontejnerů na zeleň, 
které jsou přístupné 24 hodin den-
ně. Režim nedělního provozu byl 
zaveden v době, kdy tyto zelené 
kontejnery ještě nebyly po městě 
rozmísťovány,“ uvedla místosta-
rostka města Marie Černá.

 -zt-

Sběrný dvůr v Borovině 
ruší nedělní provoz
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30. 7. až 4. 8. 2018 - 15. ročník

Zadní synagoga Třebíč
Pod záštitou Velvyslanectví Státu 

Izrael v České republice.
Věnováno třebíčskému rodákovi 

Antonínu Kalinovi, zachránci židov-
ských dětí.

Výstava: Zahrady života, Helena 
Bretfeldová

Pondělí 30. 7.
16 hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁ-

JENÍ 15. ROČNÍKU FESTIVALU, 
vernisáž výstavy ZAHRADY ŽIVO-
TA * GAN HA-CHAJIM Heleny 
Bretfeldové.

18 hod.  SIMCHA (Ostrava) – kon-
cert dívčí klezmerové kapely. 

Úterý 31. 7.
18 hod. KLENOTY BAROK-

NÍ ŽIDOVSKÉ HUDBY – nejen 
duchovní krásy v podání barokní flét-
ny, barokních  houslí a cembala, kon-
cert. Lucie Dušková – flétna, Kristý-
na Hodinová – housle, Filip Dvořák 
– cembalo. 

Středa 1. 8.
16.30 hod. Přednáška: DOMY 

VĚČNOSTI VII – polní, luční a les-
ní židovské hřbitovy v pohraničí

Přednáška Heleny Bretfeldové o 
drobných moravských hřbitovech na 
hranicích s Rakouskem a Slovenskem, 
umístěných mimo obce, tedy do polí, 
na louky a malé lesní parcely. Na úvod 
přednášky krátké představení výstavy 
Domy věčnosti a nové autorčiny knihy 

Zahrady života, s důrazem na třebíčský 
židovský hřbitov.  

19 hod. ALSASKO, KUCHYNĚ 
FRANCOUZSKÝCH ŽIDŮ - Michal 
Hromas, přednáška s ochutnávkou.

Oblíbený kuchař Michal Hromas 
přiblíží, jak kuchyně francouzských 
Židů obohatila nejen evropskou, ale i 
světovou kuchyni.

Čtvrtek 2. 8.
16.30 hod. Přednáška: OSUD ŽI-

DŮ ZE SHROMAŽDIŠTĚ V TŘE-
BÍČI V OBDOBÍ 1942 – 1945, 
PhDr. Jana Šplíchalová (Židovské 
muzeum v Praze). 

19 hod. DER ŠENSTER GOB (Pra-
ha) - akustická kapela hrající židov-
skou, romskou a balkánskou hudbu, 
a cestující přitom po celém světě v 
romantickém zeleném karavanu. 

Pátek 3. 8.
15.30 hod. ČEŠI A IZRAEL (Židé 

v boji a odboji) – přednáška Stanislava 
Motla, spojená s projekcí dokumentu 
Ve stínu šibenice.

Po přednášce navazuje beseda s Naf-
tali Fürstem, jedním z dětí zachrá-
něných Spravedlivým mezi náro-
dy Antonínem Kalinou; s Martinem 
Korčokem, ředitelem Muzea holo-
caustu v Seredi, a dokumentaristou 
Stanislavem Motlem. 

Dokument Ve stínu šibenice: O 
zapomenutém Čechoslováku, jehož 
boj za samostatný Stát Izrael a jeho 
statečná smrt se staly inspirací pro 
slavný americký film Exodus, s Paulem 
Newmanem v hlavní roli (17minut). 

 
18 hod. L’CHAIM - NA ZDRAVÍ! 

Muzicírování a povídání u košer vína 
- v programu se představí cimbálová 
muzika Capella (židovské a morav-
ské lidové písně) a vinař Moše Váňa 
(výrobce chrámeckého košer vína).

Moše Váňa prozradí, co všechno 
čeká bobulky na jejich cestě z vinohra-
du do lahví, aby se z nich stalo  košer 
víno, a o tom, jakou úlohu hraje 
víno v judaismu. Cimbálová muzika 
Capella zahraje na židovskou notu, 
a popovídá o svém muzikantském 
putování po Izraeli.

21.30 hod. PROCES - Vladimír 
Benderski (Izrael) a Jan Kindl (Čes-
ko). Svébytné loutkové a činoherní 
divadlo na motivy románu Franze 
Kafky. Divadlo loutek Karlovy Vary.

Začíná rok trvající proces, v němž 
se průměrný úředníček musí utkat s 
neviditelným mocenským aparátem, 
s dusivou byrokracií, z níž pozná jen 
nejspodnější příčky, s přezíravostí 
okolí.

Sobota 4. 8.
10.30 hod. „RIEŠENIE ŽIDOV-

SKEJ OTÁZKY“ NA SLOVEN-
SKU V ROKOCH 1938 AŽ 1945, 
přednáška Martina Korčoka, ředite-
le Muzea holocaustu v Seredi.

Navazuje přednáška a beseda s Naf-
tali Fürstem na téma Děti v koncent-
račních táborech, a dokument Stani-
slava Motla Sám mezi vrahy. 

15 hod. ŽIDOVSKÁ IDENTI-
TA A MYSTIKA V DÍLE ISAACA 
BASHEVISE SINGERA

Otázky židovské identity hrají v 
díle Isaaca Bashevise Singera velkou 
roli. On sám se s oblibou stylizoval 
do role posledního velkého spiso-
vatele jazyka jidiš, a ve svých povíd-
kách a románech dovedně využívá 
celé hloubky židovské tradice, mysti-
ky i poetiky.  Přednáší Petr Jan Vinš z 
Univerzity Karlovy. 

17 hod. Odpoledne se Zdeňkem 
Junákem: ISAAC BASHEVIS 
SINGER - KAJÍCNÍK 

Oblíbený herec Zdeněk Junák 
předčítá z knihy Kajícník, čtení bude 
proloženo písničkami Vladimíra 
Vysockého, v překladu Milana Dvo-
řáka.  

Kajícník, jedno z nejpozoruhod-
nějších děl spisovatele židovského 
původu a nositele Nobelovy ceny za 
literaturu I. B. Singera, vypráví pří-
běh úspěšného podnikatele, který 
před válkou emigroval z Polska do 
Ameriky. 

20 hod. Závěrečný koncert - EBEN 
EZER / MI MARTEF - Al kafnej 
hašalom  

Pestrá paleta jidiš, hebrejštiny, ang-
ličtiny, češtiny i slovenštiny v podání 
slovenského vokálního souboru Eben 
Ezer a plzeňské klezmerové kapely 
Mi Martef. V rámci koncertu se obě 
seskupení představí jak samostatně, 
tak společně. 

Festivalová kavárna Café Art
Za tajemstvím mezuzy, menory a 

macesů - festivalové prohlídky Zadní 
synagogy a židovské domácnosti s kví-
zem.

Dalešická přehrada, která leží necelých dvacet kilometrů od 
Třebíče, letos slaví čtyřicet let od svého vzniku. Od roku 2007 
se po její hladině prohání loď, a právě lodní doprava  je jedním 
z důvodů, proč do našeho regionu každoročně míří tisíce turis-
tů. Když se kochají malebnými břehy „Horáckého moře“, netu-
ší, že jim tuto krásu umožnila spatřit Hana Žáková, starostka 
obce Koněšín. Místní ji znají z ochotnického divadla, nebo 
díky její usilovné práci předsedkyně mikroregionu Horácko. 
Její tah na branku oceňují i milovníci cyklistiky, protože inicio-
vala vybudování více než 200 kilometrů cyklotras nejen v oko-
lí Dalešické přehrady. Své dvacetileté zkušenosti z komunální 
politiky a z práce pro obce i mikroregion Horácko chce nyní 
zúročit v Senátu. S podporou Starostů a nezávislých, ODS, 
SNK ED a hnutí Pro Třebíč kandiduje v letošních senátních 
volbách za Třebíčsko. 

Každý Třebíčák zná Dalešickou přehradu. Její okolí je 
rájem pro cyklisty, turisty i rybáře. Jak se ale bezpečně na 
kole dostat z Třebíče k přehradě? 

Budování cyklostezek, případně cyklotras je vždy náročné. 
Největší problém je vyřešení vlastnických vztahů k pozem-
kům, kde se budují. Mnohokrát jsem se setkala s velkou neo-
chotou s pouhým průjezdem cyklistů, a některé již vyznačené 
cyklotrasy jsme museli v některých úsecích dokonce celé pře-
značit. Tak trochu závidím kolegům z Rakouska, kde se budu-
jí krásné cyklostezky bez problémů. Neničí se jejich vybavení, 
ani značení, a místní podnikatelé z nich profitují. Kéž by jed-
nou fungovaly cyklostezky podobně i u nás.

 Třebíčáci si zaslouží cyklostezku Třebíč-Dukovany, která 
by je vyvedla z města směrem k přehradě. V současné době je 
hotový jen úsek z Dalešic přes rybník Bezděkov do Valče a na 
Hrotovice. Na dalších částech trasy se pracuje, a já věřím, že se 
cyklostezky brzy dočkáme. 

Doprava je vaším celoživotním koníčkem. Jak se díváte 
na dopravní napojení Třebíče na další části republiky? 

Třebíč a okolní obce si zaslouží lepší spojení s hlavním měs-
tem – zvláště uvážíme-li, že dálnice D1 je v současné době 
prakticky denně ucpaná, doprava na ní kolabuje a jízda po ní 
je nebezpečná. Zlepšení vlakového spojení by dálkové silnič-
ní dopravě velmi ulevilo, stejně jako by ulevilo tisícům pracují-

cích i studentů, kteří do Prahy dojíždějí. Budu tedy prosazovat, 
aby Třebíčsko mělo s Prahou kvalitnější dopravní spojení, bez 
nutnosti přestupů. To pomůže lidem všeho věku, od mládeže 
až po seniory, a také rodinám s malými dětmi, které nebudou 
nuceny využívat k cestám nejen do Prahy automobil.

Letos si připomínáme sto let od vzniku Československé 

Hana Žáková: Politik musí rozumět 
problémům, které občany trápí

O Haně Žákové
Od roku 1998 místostarostkou Koněšína, od roku 2000 sta-

rostkou. Předtím pracovala jako sekretářka ve stavební firmě v 
Třebíči, před mateřskou dovolenou u Českých drah jako vedou-
cí dopravy a přepravy.  Právě doprava je jejím velkým celo-
životním koníčkem. Stála u zrodu lodní dopravy na Dalešické 
přehradě. Je vdaná a má dvě děti. 

Další informace o její práci a životě najdete na 
www.hanazakova.cz nebo na Facebooku Hana Žáková do 
Senátu.  (PI-t08-claD)
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tl republiky. Jak vás osobně toto výročí zasahuje?
Oslavy tohoto významného výročí vnímám velmi intenzivně. 

Přispěla k tomu kniha Karla Čapka Hovory s TGM, kterou jsem 
nedávno dočetla. Ačkoliv jsem se k této knize dostala ve zralej-
ším věku, je pro mě o to zajímavější. A to nejen z pozice starost-
ky, kterou vykonávám už osmnáct let. Masaryk věděl, jak se cho-
vat k národu, měl pokoru a úctu i k té nejnižší vrstvě. Věděl, jak 
bylo důležité vychovávat společnost už od dětí. Aniž bych Masa-
rykovy myšlenky znala, s pohledem zpět si uvědomuji, že jsem je 
vlastně podvědomě realizovala. Považuji za důležité vychovávat 
děti k občanství – a z toho důvodu pro děti v Koněšíně už dlou-
ho organizuji tzv. „Den se starostkou“, kdy s dětmi  poznávám  
obec,  vysvětluji  jim  svou práci, nebo si s nimi hraji na volby. I v 
nižším věku tak chápou základní principy demokracie. S oblibou 
říkám, že vychovávám budoucí starosty, starostky a zastupitele, 
což bych chtěla dělat i v případě zvolení do Senátu. V Masary-
kově odkazu vidím veliké moudro v tom, aby politikové, státníci 
i učitelé předávali ze svého života to nejlepší, co mohou. Jedině 
tak si můžeme vychovat generace pro příští staletí. 

Proto jste se také rozhodla kandidovat do Senátu? 
Nejen proto. Oblastí, které v regionu potřebujeme řešit, je 

mnoho. Za své osmnáctileté  působení v pozici starostky, a také 
jako předsedkyně mikroregionu Horácko, znám dobře pro-
blémy obcí, města Třebíč i regionu. I přesto, že dnes je politika 
řadou lidí vnímána negativně, neobešli bychom se bez ní. Musí 
se ale dělat pro lidi tak, aby jí rozuměli, a aby politikové dokázali 
pojmenovat problémy, které občany trápí. To dělám už dvacet 
let, a chtěla bych to dělat i nadále. Třeba právě v Senátu.

Festival židovské kultury ŠAMAJIM
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TEĎ NA TO MÁTE
ŠKODA OCTAVIA TRUMF

*ilustrační foto

Nabídka, které propadne každý

Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA TRUMF s motorem TSI o výkonu 150 koní,
multifunkčním koženým volantem, zadními parkovacími senzory a rádiem Swing
s 6,5’’ dotykovým displejem s Bluetooth a další neodolatelnou výbavou.
Navštivte nejbližšího autorizovaného partnera ŠKODA.

www.tednatomam.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 g/km

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338 
674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 340 
www.autosalon-f3k.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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Hrad Polná
Původně středověký hrad dnes obklopují dvě 

barokní nádvoří. Navštívit můžete jak hradní 
expozice, tak i muzeum či starou polenskou ško-
lu. Letní nabídka je plná zážitků – vyberte si:

� 17. srpna Příběhy polenského hradu. 
Hrad v noci ožívá polenskými pověstmi a ohňo-
vou show.

� 25. srpna Hradní slavnosti. Zažijte atmo-
sféru rytířských soubojů a dobových řemesel na 
hradním nádvoří.

� 1. září Noc na hradě. Ochutnávka středo-
věké atmosféry hradu s možností přespání v hra-
ních interiérech.

� 8. – 9. září Jarmark na hradě. Řemeslný 
trh, dobové pouťové atrakce, kostýmované pro-
hlídky hradu v době polenské mrkvancové pouti.

Otevírací doba expozic:
Denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 hodin

Další informace:
Městské muzeum Polná, p. o.
Zámek 486, 58813 Polná
Tel. 567 212 336, 777 229 073
www.muzeum-polna.cz
https://www.facebook.com/hradpolna
https://cs-cz.facebook.com/muzeumpolna

J0
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H
PD
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Univerzita třetího věku
Vzdělávání pro občany České republiky starší 

55 let s ukončeným středoškolským vzděláním

Aktuální nabídka a přihlášky jsou k dispozici v kanceláři U3V  
a na webu u3v.vspj.cz. Uzávěrka přihlášek 10. 8. 2018.  
Bližší informace Bc. Šárka Venkrbcová, tel. 567 141 118,  

mob. 775 766 391, e-mail: sarka.venkrbcova@vspj.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava  
kancelář U3V, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Chytrý mobil s Androidem
Počítačová grafika
Genealogie – rodopis
Tréning mozku
Základy psychologie
Arteterapie a psychologie
Dějiny umění v Evropě
Přírodní a kulturní dědictví Kanady a USA
Antická kultura
   a další...

Z bohaté nabídky programů vybíráme:

Dále je možné se přihlásit na kurzy U3V na pracovištích: 
Pelhřimov, DS Radětínská 2305, kurz Arteterapie a psychologie
Třebíč, DS Koutkova 302, kurz Naše planeta Země
Velké Meziříčí, DS Zdenky Vorlové 2160, kurz Nauky o planetě Zemi III
Žďár n/S., SŠOS Komenského 10, kurz Dějiny umění v Evropě III
Přihlášky viz web nebo kancelář výše.

Univerzita třetího věku
Vzdělávání pro občany České republiky starší 

55 let s ukončeným středoškolským vzděláním

Aktuální nabídka a přihlášky jsou k dispozici v kanceláři U3V  
a na webu u3v.vspj.cz. Uzávěrka přihlášek 10. 8. 2018.  
Bližší informace Bc. Šárka Venkrbcová, tel. 567 141 118,  

mob. 775 766 391, e-mail: sarka.venkrbcova@vspj.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava  
kancelář U3V, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Chytrý mobil s Androidem
Počítačová grafika
Genealogie – rodopis
Tréning mozku
Základy psychologie
Arteterapie a psychologie
Dějiny umění v Evropě
Přírodní a kulturní dědictví Kanady a USA
Antická kultura
   a další...

Z bohaté nabídky programů vybíráme:

Dále je možné se přihlásit na kurzy U3V na pracovištích: 
Pelhřimov, DS Radětínská 2305, kurz Arteterapie a psychologie
Třebíč, DS Koutkova 302, kurz Naše planeta Země
Velké Meziříčí, DS Zdenky Vorlové 2160, kurz Nauky o planetě Zemi III
Žďár n/S., SŠOS Komenského 10, kurz Dějiny umění v Evropě III
Přihlášky viz web nebo kancelář výše.
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videoBoS - videozáznam Vašeho svateb-
ního dne, maturitního plesu, firemní 
prezentace. Letecké video a foto z 
kvadrokoptéry. Studiové zpracování - střih, 
obrazové efekty. Přepis a zpracování videa 
- rodinných nahrávek (VHS, miniDV, HDD 
kamer atd.) a 8 mm filmů na DVD. 
Více na www.video-kameraman.cz, Tel.: 
608 855 607

Video

Je Vaše tiskárna nenažraná? 
Naše kvalitní  kompatibilní  cartridge a  
tonery ji naučí tisknout levně!  Interne-
tové ceny,   výkup   prázdných  náplní a 
dokonce i provize pro Vás. 
www.TREBSERVIS.CZ
tel.: 604 911 211 
(OC Amos – Komenského nám. 1045/18 
– u přechodu naproti Septiku :-)  

Soudně ověřené překlady 
z a do německého jazyka, 
tlumočení, výuka. 
Mgr. Jitka Vaňhová, 
tel. 724 658 835.

Překlady a tlumočení 

Náplně do tiskáren

Truhlářství

Koupím

Ostatní

Oznamovatel

Truhlářství Kamarád – výroba, opravy, 
montáže. Nábytek na míru, kuchyňské 
linky, vestavěné skříně. Montáž a doprava 
zdarma. Tel.: 604 867 232

Podlahářské práce - lepení PVC, 
koberců, parket, plovoucí podlahy, ren-
ovace parket, průmyslové lité podlahy, 
včetně dodání materiálu. www.pod-
lahyvysociny.cz. 
Z. Dvořák, tel.:  775 355 521

Krásné nožičky během chviličky.
Profesionální pedikúra, bez nebezpečí 
poranění, vhodné pro diabetiky, těhotné 
ženy a všechny.... 
Řešení problémů se zarůstajícími nehty
Bezbolestné odstranění kuřích ok
Lakování klasickým lakem a Shellac, vydrží 
na nohou 3-4 týdny
Nové studio - dlouholetá praxe, snadné 
parkování před vchodem, v blízkosti 
bazénu Laguna Třebíč, Jelínkova 171/15 
Objednávky na tel.: 773 560 061. 
M. Pařilová, www.pedikura-trebic.cz

Podlahářské práce

Pedikúra, manikúra

Vyklízíte dům, byt, chalupu? Koupím 
i celou pozůstalost. Nábytek, nádobí, 
příbory, sklo, porcelán, knihy, fotografie, 
lustr, obrazy, náboženské předměty, mince, 
bankovky, odznaky, hodinky, staré zbraně, 
betlém a vánoční ozdoby. Vše vojenské, 
myslivecké. Jakoukoliv sbírku - vše do roku 
1989. Tel.: 724 468 171

NOVÁ VANA DO STARÉ, 
bez bourání, záruka 5 let 
Tel: 608 700 515 
www.renovacevany.eu

ČIŠTĚNÍ koberců 
a SEDACÍCH souprav, 
Tel: 608 700 515 
www.cistenikobercutrebic.cz

Služby
Autopříslušenství
SPECIÁLKA AUTONOSIČE - AUTO-
BOXY BONA Voborný,  Prodejna 
přemístěna na ul. B. Němcové Třebíč 
PRODEJ - PŮJČOVNA. Zajímavé ceny 
nosičů lyží, FAV-FEL od 800,-, OCT-
FAB od 1100,-, OCT II-FAB II od 1190,-, 
příčníky od 690,- autoboxy od 2300,-, 
nosiče na závěsné zařízení. Záruka, 
Servis.  Tel. 724 555 204, 
www.autonosicetrebic.cz 

Montáže tažných zařízení na Budíkovické 
215. 
Montáž ( autorizovaná 
- bez nutnosti STK ) na počkání. 
Detaily na www.taznekoule.cz   
Tel.: 604 871 030. 

Koupím staré hračky na baterku, klíček, 
bovden, auta, vlak, loď, pásák, dělo, 
vojáčky, stavebnice, hry, kostky, panenky, 
kočár aj. Dobře zaplatím. Tel.: 603 146 473

Výklad karet, léčivé terapie, uvolnění 
energet. bloků, minulý život. 
Tel. 739 080 527, 
www.vyklad-vestby.cz

Výklad karet

Koupím starý nábytek i z půdy, hodiny, 
betlém, hud. nástroje, mince a bankovky, 
reklamní cedule, vyznamenání, nože, 
šperky, stříbrné předměty, příbory, hračky,  i 
celou pozůstalost. Dobře zaplatím. Tel. 603 
146 473

STARÉ OBRAZY různých motivů a stáří, i 
celou pozůstalost, platba v hotovosti, 
t. 704 787 323. 
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Výstavy

Slavnosti Tří kápí

Kino Pasáž

Městská knihovna
Pobočka Borovina: 30. července - 

17. srpna ZAVŘENO. Ostatní dny o 
prázdninách: pondělí, středa, čtvrtek  
8.30 - 12,  13 – 18 hodin, úterý a pátek 
zavřeno. 

Francouzský klub 2018 – 10. ročník. 
PÉTANQUE - BOULES ČILI 

KOULENÁ. 
Motto: „Nikdy není špatné počasí, 

jsou jen špatně oblečení hráči“ 
Čtvrtek 2. srpna, 17 hod., Sokolský 

stadion
Přijďte si zahrát hru, která neodmys-

litelně patří k francouzské Provence. 
Koule jsou zajištěny, a pravidla si při-
pomeneme na místě. 

ZAOSTŘENO NA ŽIDOVSKÉ 
PAMATKY. Fotografická soutěž na 
téma „Udělej si selfíčko s židovskou 
památkou“. Fotky v libovolném for-
mátu a v tištěné podobě odevzdejte na 
dětském oddělení knihovny do 15. září 
2018. Každý účastník vyhrává.  

VÝSTAVY:
Krajinná fotografie / Miroslav Má-

ca
Do 31. srpna, pobočka Borovina
Výstava fotografií.

VÍTÁME LÉTO
Do 31. srpna, pobočka Modřínová
Výtvarné práce dětí ze ZŠ Benešova.

FILIGRÁNY, ZVÍŘÁTKA
Do 31. srpna, pobočka Modřínová
Připravila Kateřina Grulichová.

Do 14. října Vzduch je naše moře
Zámecká konírna
Doprovodné akce
28. srpna Procházka po stopách 

leteckého souboje r. 1944
Zdeněk Prukner, Jaroslav Bašta
6. září procházka po stopách let-

ce Peřiny
Jiří Kabát,  Jaroslav Bašta

Do 2. září Pavel Bezděčka 
Imanigace

Galerie Tympanon

Do 19. srpna FRANTA - FRAN-
CIE (výběr tvorby z let 1958 – 
2000)

Galerie Malovaný dům

Do 31. července TŘEBÍČ 15 
LET V ELITNÍ SPOLEČNOSTI 
UNESCO

Výstavní síň Předzámčí zámecký 
areál

Do 26. srpna Miluše Čechová - 

VELKOLEPÁ OSLAVA 
BOHATÉ HISTORIE TŘEBÍČE

Pátek 17. 8. - Podzámecká niva
15 – 18 hod. HISTORICKÉ MĚS-

TEČKO
18 – 21 hod. KONCERT PRO TŘI 

KÁPĚ I.
ENDLESS MELODY, FRENCIZ
21.30 – 24 hod. SKUPINA CAR-

MEN
Jedinečný koncert se světelnými 

efekty k 15. výročí UNESCO

Sobota 18. 8. - Podzámecká niva
10 – 15 hod. HISTORICKÉ MĚS-

TEČKO
15 – 17 hod. VELKOLEPÝ RYTÍŘ-

SKÝ TURNAJ - SKUPINA ŠTVAN-
CI

17 – 21 hod. KONCERT PRO TŘI 
KÁPĚ II.

ZVĚŘINEC - kapela pro děti, 
STRAŠLIVÁ PODÍVANÁ - historická 
hudba, MILAN PEROUTKA s kape-
lou PERUTĚ

21 hod. NOČNÍ HISTORICKÝ 
PRŮVOD

21.45 ORIGINÁLNÍ AUDIO-
VIZUÁLNÍ PROJEKT KE 100. 
VÝROČNÍ VZNIKU ČSR

22.15 OHŇOSTROJ
22.30 – 24 hod. ZÁVĚREČNÝ 

KONCERT

Neděle 19. 8. - Nádvoří zámku
15 hod. HOT SISTERS - koncert 

(jazz a swing)

Od pondělí 6. do soboty 11. srp-
na

ÚŽASŇÁKOVI 2
Premiéra rodinného animovaného 

filmu USA v českém znění.
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 6. do středy 8. srpna
DĚSIVÉ DĚDICTVÍ
Premiéra mysteriózního hororu 

USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 9. do čtvrtka 16. srp-
na

CHATA NA PRODEJ
Premiéra komediálního dramatu 

ČR.
Začátky představení čtvrtek - 

sobota ve 20 hod., středa - čtvrtek 
v 17.30 hod.

Mládeži přístupný

Od neděle 12. do úterý 14. srpn
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 

PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 3D
Animovaná komedie USA v čes-

kém znění. 
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od neděle 12. do pondělí 13. 
srpna

PLÁN ÚTĚKU 2
Premiéra thrilleru USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od úterý 14. do středy 15. srpna
MEG: MONSTRUM Z HLUBIN 

3D
Premiéra akčního sci-fi thrilleru 

USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 16. do pondělí 20. 
srpna

MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN

Premiéra muzikálu USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 17. do čtvrtka 23. srp-
na

PŘÍBĚH KOČEK
Premiéra animované dobrodružné 

komedie v českém znění.
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný
Od úterý 21. do čtvrtka 23. srp-

na
JAN PALACH
Premiéra dramatu ČR/Slovenska.

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

4. 8. Sobota  MUDr. Novotný Vojtěch  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o., Kpt. Jaroše 1123 
     674 01 Třebíč  568 826880, 776 166268
5. 8. Neděle  MDDr. Pavlíčková Kristýna V zahradách 279 675 73 Kralice n. Oslavou  568 643681
11. 8. Sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
12. 8. Neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
18. 8. Sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
19. 8. Neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
25. 8. Sobota  MUDr. Sedláček Milan ZUBNÍ HROTOVICE s.r.o, Zákostelní 9 
     675 55 Hrotovice  568 860256
26. 8. Neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248

Začátky představení ve 20 hod. 
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pátku 24. do středy 29. srp-
na

KRYŠTŮFEK ROBIN
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 24. do soboty 25. srp-
na

ŠPION, KTERÝ MI DAL 
KOPAČKY

Premiéra akční komedie USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od neděle 26. do úterý 28. srp-
na

MISS HANOI
Premiéra kriminálního dramatu 

ČR.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od středy 29. do pátku 31. srp-
na

TEMNÉ SÍLY
Premiéra sci-fi thrilleru USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 30. do pátku 31. srp-
na

KUBÍK HRDINA
Premiéra rodinného animovaného 

filmu Island/Belgie v českém znění. 
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Babí léto 
na třebíčském 

zámku
Inspirativní dílo úspěšného výtvar-

níka Alexandra Děmidova je oblíbe-
né u návštěvníků výstav obrazů nejen 
v Bělorusku, ale také v Estonsku i v 
USA, jeho tvorba se  nachází v umě-
leckých sbírkách v celé Evropě. V Čes-
ké republice se představí v galerii Před-
zámčí na třebíčském zámku poprvé.  

Výstava v Třebíči bude otevřena 
ve středu 15. srpna v 17 hod., pod 
názvem „Sen letní noci“, a autor se 
zúčastní vernisáže vystavených děl. 
Kurátorem výstavy je Oksana Arakče-
jeva, běloruská malířka portrétů a ilu-
strací,  zejména knih pro děti, v Třebíči 
je již dobře známa svými výstavami. 

Zajímavé dílo uvede Dr. Jiří Karas, 
emeritní velvyslanec v Bělorusku. 
Hudební doprovod obstará Dr. Anto-
nín Malach. Léto je nejhodnějším 
otcem, který dává mír a sílu světu, 
poznamenal kdysi básník Endre Ady, 
o čemž se jistě návštěvníci pozoruhod-
ného díla přesvědčí i na třebíčském 
zámku.   -zt-

Křehkost skla - vitráže
Galerie Ladislava Nováka

Móda a automobily před 100 
lety

Půdní prostory Předzámčí
Prostorové instalace výtvarných 

dílen třebíčských škol.

Do 31. října Výstava dokumentů 
k výročí roku 1968

Galerie Předsálí
Výstava po dobu letních prázdnin z 

technických důvodů uzavřena!

Expozice KAISERPANORAMA - 
historický stereoskop

Malovaný dům

MODEL MĚSTA TŘEBÍČE
Galerie divadla Pasáž

FRANTA - František Mertl
Galerie FRANTA - Národní dům
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Třebíčské noviny

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
 - Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

1.- 5. 8. 2018 Orlické hory. Auto-
busový výlet. ST: Nové Město nad 
Metují a Peklo, ČT: Zemská brá-
na - Klášterec nad Orlicí - Zakopan-
ka - Žamberk (16 km), PÁ: Polsko 
Ludowe - Duszniki-Zdrój - Szczyt-
na - Polanica-Zdrój (16 km), SO: 
Bukačka - Šerlich - Masarykova cha-
ta - Deštné (17 km), NE: Častolovi-
ce - Kostelec nad Orlicí - Doudleby 
nad Orlicí (8 km). Ubytování s polo-
penzí: Deštné v Orlických horách. 
Odjezd autobusem v 6.00 od AN 
Třebíč.

4. 8. 2018 Léto v Železných 
horách, turistický pochod v Sobí-
ňově, okres Havl. Brod, start v hos-
podě U Štefana, trasy pěší 7, 15, 
25, 35 a 50 km, cyklo 20, 40 a 80 
km. Výhodné je jít svoji trasu podle 
výstupu z autobusu a dojít do Sobí-
ňova do cíle. Z Krucemburku přes 

skanzen Veselý kopec, Trhovou 
Kamenici a rozhlednu na Zuberském 
kopci (22 - 27 km), ze Ždírce nad 
Doubravou přes Štěpánov a údolím 
Doubravy (20 km), nebo Ransko a 
NS Sobíňov (8 km). Odjezd auto-
busem z Třebíče v 6.56 z AN, stano-
viště 4. Návrat ze Sobíňova vlakem v 
13.19, 15.24, 17.24.

11. 8. 2018 Krajem malířů Vyso-
činy, turistický pochod v Hlinsku, 
start v gymnáziu K. V. Raise, trasy 
pěší 6 až 50 km, cyklo 20 až 80 km 
vedou do oblasti Železných hor na 
Veselý kopec, Trhovou Kamenici, 
Malou Střítež, PR Polom a Petrkov. 
V Hlinsku skanzen Betlém, galerie 
Výtvarné Hlinecko, Muzeum Hlin-
sko, a na Veselém kopci skanzen. 
Doprava vlastními auty.

15.- 19. 8. 2018 Krajem Pětilisté 
růže – Český Krumlov, turistická 
akce, slavnostní start ve ČT v 8.00 
hodin, trasy denně 11 až 36 km. 
Poslední 50. ročník, akce letos kon-
čí. Každý si sám předem vyřídí při-

hlášku a platbu. ČT Boršov - Dívčí 
kámen – Zlatá Koruna - Č. Krumlov, 
PÁ Ktiš - Střemilské rybníky - Vyš-
né - Č. Krumlov, SO Ptačí hrádek - 
Kleť - Č. Krumlov, rozloučení v SO 
na taneční zábavě. Odjezd z Třebíče 
ve ST vlakem v 12.34, 14.34, 16.34. 
Návrat z Č. Krumlova v NE vlakem 
v 8.14, 10.56, 13.00.

18. 8. 2018 Lipské putování, 
turistický pochod v Lípě, okres Havl. 
Brod, start od 8.00 hod. v pohostin-
ství Na Růžku, trasy pěší 5, 12 a 18 
km, cyklo 15, 30 a 60 km. Odjezd 

vlakem z Třebíče hl. n. v 6.10, 8.34 
/ z Boroviny v 6.14. Návrat vlakem 
z Lípy v 13.37, 15.41, 17.48.

25. 8. 2018 Cestami Jaroslava 
Haška, turistický pochod ve Světlé 
nad Sázavou, start v základní škole v 
Lánecké ulici, trasy pěší 10, 20, 30 a 
50 km, cyklo 25, 40, 60 a 80 km. Ve 
Světlé prohlídka středověkého pod-
zemí. Odjezd vlakem z Třebíče hl. 
n. v 6.10, 8.34 / z Boroviny v 6.14. 
Návrat vlakem ze Světlé v 13.40, 
15.40, 17.40. -zt-

Extraligové boje Na Hvězdě 
zpestří velký Dětský den

Po krátké přestávce se Na Hvězdě 
v Třebíči znovu roztáčí kolotoč base-
ballových utkání. Už minulý víkend 
úspěšně vstoupili muži Nuclears do 
nadstavbových bojů o udržení ex-
traligy, když porazili Klasik Frýdek-
Místek. Přitom chybělo jen málo, a 
mohli se prát mezi šesticí nejlepších 
o titul. O postup do play-off přišli 
až v posledním kole základní části, 
a to jen díky horší vzájemné bilanci 
s Tempem Praha.

Hráči z Vysočiny nezaháleli ani o 
reprezentační pauze, a na své si přišli 
i diváci Na Hvězdě. Třebíčský stadi-
on totiž hostil sérii přípravných utká-
ní seniorské reprezentace s Němec-
kem, a ve všech třech zápasech byl 
úspěšnější právě český tým. 

Mladí hráči Nuclears Kateřina 
Kuchaříková, Tomáš Wasserbauer, 
Jakub Čevela, Vojtěch Šabacký a Jan 
Bilíček vybojovali na mistrovství 
Evropy žáků pro Českou republiku 

stříbrné medaile a postup na mis-
trovství světa. Junioři Mirek Křivá-
nek, Marek Krejčiřík, Lukáš Hlouch 
a Lukáš Pacal pak dovezli společ-
ně s asistentem trenéra reprezenta-
ce osmnáctiletých Janem Gregorem 
z evropského šampionátu bronz.

Společně s napínavými baseballo-
vými duely se mohou návštěvníci 
třebíčského areálu Na Hvězdě těšit 
i na zajímavý program. Prázdniny si 
zde můžete zpestřit třeba v sobotu 
25. srpna 2018, kdy je od 15 hodin 
připravený velký Dětský den, s řadou 
soutěží, na který od 16 hodin naváže 
utkání extraligové nadstavby mezi 
domácími Nuclears a Skokany Olo-
mouc. 

Na baseball ale můžete vyrazit také 
už tuto sobotu 28. července, kdy Tře-
bíč hostí hned dva zápasy se Soko-
lem Hluboká. První utkání začíná ve 
13 hodin, a odveta je na programu 
od 16 hodin. -zt-

Již 36. ročník Velké ceny města 
Třebíče v běhu na 10 000 m připra-
vili atleti Spartaku Třebíč na neděli 
19. srpna. Na městském stadionu na 

Na městském stadionu se 
poběží 36. Velká cena Třebíče

ulici Manželů Curieových se od 15 
hod představí muži i ženy na stovce, 
v dálce a výšce, v kouli, oštěpu a dis-
ku, muži navíc v běhu na jednu míli, 
ženy na 100 m překážek. 

Program doplní závody žactva v 
běhu na 60 m, v dálce a ve výšce. 
Samotná Velká cena bude odstarto-
vána v 17 hod a prvenství obhajuje 
Tomáš Lichý z Třince, který k prven-
ství potřeboval čas 31:45,05 min, 
před domácím Michaelem Jakůb-
kem (34:34,51). Zátopkův rekord-
ní čas 29:29,8 min by mohl ohrozit 
jen málokdo ze současných českých 
vytrvalců. 

Z těch, kteří letos už desítku na 
dráze absolvovali, je to jen Jakub 
Zemaník z Vítkovic, který je časem 
29:10,43 min., zaběhnutým v květ-
nu v Londýně, v  čele průběžných 
republikových tabulek, Lichý je 
výkonem 30:52,33 min druhý. 

 Milan Zeibert
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