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Představí trofeje
Chovatelská přehlídka trofejí zvěře 

ulovené v hospodářském roce 2020 
za honitby spadající do územní 
působnosti městských úřadů Tře-
bíč, Náměšť nad Oslavou a Morav-
ské Budějovice se uskuteční v 
sobotu 4. a v neděli 5. září v kultur-
ním zařízení Bažantnice. Veřejnost 
ji může navštívit po oba dny od 9 
do 15 hodin.  -zt-

Vernisáž výstavy Vůně tymiánu, kde návštěvníci mohou zhlédnout výtvar-
ná díla běloruských umělců Oksany Arakčejevy, která je zároveň kurátor-
kou výstavy, a tragicky zesnulého Zachara Kudina, se uskuteční v třebíčském 
Katolickém gymnáziu v Galerii Chodba ve středu 8. září od jedenácti hodin. 

Úvodní slovo pronese emeritní velvyslanec v Bělorusku Dr. Jiří Karas, zahá-
jení výstavy doprovodí zpěvem Dr. Antonín Malach. Oksana Arakčejeva na-
psala, že se zejména těší na besedu s třebíčskými studenty a návštěvníky ver-
nisáže.

„Tvorba běloruského umělce, to je plamen inspirace zrozený v kráse, obsahu-
je zajímavé napětí i vážné poselství, o tom se každý návštěvník přesvědčí sám,“ 
podotkl k pozvání Dr. Jiří Karas.  -zt-

Třebíčí zavoní tymián

Třebíčský výtvarník Emanuel Ran-
ný, člen Sdružení českých umělců gra-
fiků HOLLAR, vystavuje spolu s dal-
šími členy v pražské Novoměstské 
radnici svoje práce na výstavě nazvané 
„NOVÉ CESTY – NOVÉ OBJEVY“. 
Výstavu převzala Galerie Zázvorka 
v Novém Městě nad Metují s názvem 
„PŘÍTOMNOST“.

V Císařské konírně Pražského hra-
du proběhla výstava  „GRAFIKA 
ROKU“.  Emanuel Ranný je zastou-
pen grafikou vytvořenou k sonetům 
Williama Shakespeara v překladu 
profesora Martina Hilského. GRA-
FIKA ROKU  je výstavním projek-
tem s dlouholetou tradicí a je v České 
republice zcela jedinečnou akcí zamě-
řující se na představení současné gra-
fické tvorby českých umělců – grafiků.

Jedná se o každoročně vyhlašova-
nou celostátní soutěžní výstavu urče-

nou současné české umělecké tvorbě 
v oblasti grafiky a pořádanou již od 
roku 1994. Emanuel Ranný na této 
akci obdržel v roce 2000 Hlavní cenu 
za Triptych „Havraní krajina podle 
Edgara Allana Poea“ vytvořený v tech-
nice suché jehly v celkovém rozměru  
137 x 222 cm a v roce 2009 Speciál-
ní cenu za grafiku „Havraní krajina“ o 
rozměru 100 x 73 cm rovněž v techni-
ce suché jehly.

Ranný je po několikáté porotou 
vyzván k účasti na mezinárodním  bie-
nále grafiky v srbské Užici, kde v roce 
2007 získal GRAND PRIX za cyklus 
STÉLY. Cenu převzal osobně. Výstava 
probíhá v Gradske galerii Užice.

V tomto roce Ranný pracuje na cyk-
lu obrazů s námětem „Krajina Dalmá-
cie“ a s profesorem Hilským připra-
vuje další bibliofilské vydání sonetu 
Williama Shakespeara. -zt-

Emanuel Ranný vystavoval v Praze

K BÁSNI Ivana Diviše Moje oči muse-
ly vidět.

Hodlají rozšířit 
areál na Hvězdě

Nástavbu a přístavbu zázemí 
včetně ubytování u baseballové-
ho stadionu má zájem vybudovat 
spolek  Nuclears Třebíč v areálu 
na Hvězdě. Hodlá tam také umístit 
čtyři stožáry osvětlení. Pro jejich 
realizaci se musí změnit nájemní 
smlouva mezi spolkem a městem 
Třebíč. To spolku umožní žádat o 
příslušnou dotaci.  –zt-

Firmy podporují 
technické 

vzdělávání 
Souhlas s přijetím daru v rám-

ci projektu Podpora řemesel v Tře-
bíči v letech 2019 – 2022 vyslovila 
rada města. Částkou 50 tisíc korun 
přispělo devět firem. Jedná se o 
podporu technického vzdělávání 
v mateřských a základních školách. 
 –zt-

Město vyhlásilo 
výtvarnou soutěž

Vyhlášení výtvarné soutěže třebíč-
ských mateřských a základních škol 
pro školní rok 2021/2022 Naklá-
dání s odpady schválila rada města. 
Starosta Pavel Pacal připomněl, že 
se se jedná o tradiční soutěž, která se 
v minulém roce neuskutečnila kvůli 
pandemii. Doplnil, že soutěž má za 
cíl propagovat nakládání s odpady. 
 –zt-

VÍKEND PLNÝ

A DÁRKŮ
SLEV

 17. – 19. 9.


