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  Třebíčské centrum   Centrum DaR

 Divadla a koncerty

11. 9. v 19 hod. - Divadlo Pasáž - I. 
představení abonentní sk. B

Divadlo Palace Praha: HLEDÁM 
ŽENU, NÁSTUP IHNED

Bláznivá komedie, která se strhne 
kolem jedné malé, ale nutné lži.

15. 9. v 19 hod. - Národní dům 
(stolová úprava) - jazzový koncert 

LAUREN HENDERSON QU-
ARTET

16. – 17. 9.  
Město Fšem - doprovodný pro-

gram Slavnostního otevření Karlova 
náměstí

Třebíč, židovská čtvrť, scéna před 
Zadní synagogou

KDY: 16.–17. 9. 2022
PÁ: 16 hod. Honza Doležal (@

zapiskyumelce), 17.30 hod. The 
Valentines, 19 hod. Femi slam 
poetry

SO: 19 hod. Amelie Siba, 20.45 
hod. Cigarette syndrome, 22 hod. 
52 Heartz Whale

23. 9. od 14 do 18 hodin - výmě-
na rostlin v kavárně We love Cof-
fee

1. – 2. 9. 8 – 14 Den otevřených 
dveří

1. 9. – 9. 9. ZÁPISY DO KROUŽ-
KŮ A KURZŮ 

2. 9. 10 – 11 Informační schůzka 
pro zájemce o miniškoličku Uzlí-
ček

3. 9. 14 – 17 VOLNÝ ČAS NENÍ 
NUDA (prezentace aktivit na Podzá-
mecké nivě)

6. 9. 15 – 16.30 V září nesmí na 
talíři chybět - kurz zdravého vaření

8. 9. 9 – 9.45 Ukázková hodina – 
Kulíšek (kroužek pro rodiče s dětmi 
od dvou let)

13. 9. 15 – 16.30 Houby a houbič-
ky (tvořivé odpoledne)

13. 9. Ukázková hodina hudeb-
ních kroužků ve spolupráci s HŠ 
YAMAHA Znojmo

9 – 9.45 Robátka (pro děti od 4 
měsíců do 18 měsíců)

10 – 10.45 První krůčky k hudbě 
(pro děti od 18 měsíců do 4 let)

15. 9. 10.30 – 12 Výběr volno-
časových kroužků – vybírá si dítě, 
nebo rodič? 

20. 9. 15 – 16.30 Podzimní dílnič-
ky (akce pro celé rodiny)

29. 9. 10.30 – 12 Můra, nebo 
motýlek? (EKO tvoření)

1. - 30. 9. RODINA jako první 
univerzita dítěte – kampaň Sítě pro 
rodinu

1. - 2. 9. DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ – ukázky aktivit, otevřeno 
čtvrtek a pátek 8 - 14 hod.

1. - 11. 9. Zápis do kroužků a 
kurzů – info u pracovníků Centra 
nebo na fb

3. 9. 14 – 17 VOLNÝ ČAS NENÍ 
NUDA – prezentace aktivit na Pod-
zámecké nivě

4. 9. 14 – 15 MALÝ FESTIVAL 
LOUTKY: Tučňáci a medvídek - 
horní herna Centra.

5. 9. 16 – 17 Péče o děti v dětské 
skupině a adaptace dítěte – beseda, 
konzultace, infoschůzka

6. 9. 10 - 11.30 Klub Batole: 
Veselé říkanky pro batolata

7. 9. 9 - 9.45 Robátka – ukázko-
vá hodina (ve spolupráci s Hudební 
školou YAMAHA Znojmo) 

8. 9. 10 - 10.45 První krůčky k 
hudbě – ukázková hodina

8. 9. 15 - 17  OTEVŘENÁ 
ZAHRADA – zahradní slavnosti pro 
radost i zdraví

13. 9.  10 - 11.30 Klub Batole: 
Hravé ortopedické pomůcky

14. 9. 10 - 16 FAMILY POINT 
Třebíč: Výtvarný koutek – Tvoří-
me z dřevěných špachtlí 

15. 9. 10.30 – 12 Výběr kroužků 
pro nejmenší

15. 9. 13 - 17 SWAP bazárek – 
výměna věcí bez peněz, včetně oble-
čení

16. - 22. 9. Evropský týden mobi-
lity – téma: „Lepší dostupnost“

  Výstavy
Galerie Malovaný dům

7. 9. – 6. 11. – Michal Rapant 
(malba)

16. 11. 2022 – 15. 1. 2023 – Vác-
lav Petr (fotografie)

Výstavní síň Předzámčí
5. 10. – 20. 11. – Jakub Noha 

(malba)
7. 12. 2022 – 8. 1. 2023 – Vánoč-

ní výstava
Galerie Tympanon

Do 18. září - Výstava obrazů stu-
dentů Akademie pro seniory

Zámecká konírna
Do 23. října - Historické kočár-

ky a kolébky 1880-1980 ze sbírky 
Muzea Vysočiny Pelhřimov

Centrum tradiční lidové kultury
17. 9. Řemeslnický jarmark

19. - 25. 9. FAMILY POINT Tře-
bíč: Rodinné vycházky po třebíč-
ských parcích III.

20. 9. 10.30 - 12 Kurz zdravého 
vaření – téma: Cuketa v kuchyni – 
Slaný koláč s parmezánem

21. 9. 10 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Mezinárodní den bez aut

21. 9. 15.30 - 16.30 TVOŘIVÉ 
HRAČKY – pro rodiče s dětmi od 2 
let: cílené hry na rozvoj 

22. 9. 10 - 12 Den bez aut (akce k 
Mezinárodnímu dni bez aut – tvo-
ření, říkanky…)

22. 9. 15 - 17 POHÁDKOVÁ 
CESTA ZAHRADOU – akce pro 
celé rodiny 

26. 9. 10 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Zkrácené pracovní úvazky

27. 9. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Alternativní přístupy ve výchově

29. 9. 10.30 – 12 ATELIÉR pro 
velké i malé: Zvířátka z přírodnin

29. 9. 15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření – téma: Síla rakytníku

29. 9. 13 - 17 SWAP bazárek – 
výměna věcí bez peněz, včetně oble-
čení

Lauren Henderson (N.Y.C./USA) 
– zpěv, Walter Fishbacher (USA/A) 
– piano, Petr Dvorský (CZ) – kon-
trabas, Alex Bernath (D) – bicí

20. 9. v 18 hod. - Foyer divadla 
Pasáž - I. koncert Kruhu přátel hud-
by

IVAN ŽENATÝ (housle) a 
MIROSLAV SEKERA (klavír)

22. 9. v 19 hod. - Divadlo Pasáž - I. 
představení abonentní sk. A

Městská divadla pražská-ROKO-
KO: NEVIDITELNÝ

První divadelní adaptace románu 
klasika české psychologické prózy o 
touze po moci, rodinné anamnéze a 
neviditelném strýci.

Vstupné: 380/410 Kč / Případně 
zbylé vstupenky v prodeji od 14. 9. 
2022

24. 9. od 10 hod. - Karlovo náměs-
tí

BRAMBOROBRANÍ
XXII. ročník přehlídky folklórních 

souborů

28. 9. v 19 hod. - Bazilika sv. Pro-
kopa

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 
S VIRTUOSI TREBICENSES

Tradiční slavnostní koncert ve 
spolupráci s třebíčským komorním 
smyčcovým orchestrem Virtuosi 
Trebicenses. 

Otužileckou sezonu zahájí Klub 
ledních medvědů Třebíč v úterý 
20. září v 16 hodin v nových pod-
mínkách v řece Jihlavě. Město tam 
otužilcům pronajalo prostory v opra-
vených kabinách.  

„Zároveň je to i příležitost pro 
nové zájemce, a to nejenom o klasic-
ké otužování, zimní plavání, ale i o 
opravdu hodnotné sportovní výko-
ny dosahující světové úrovně, což bylo 
vidět v minulé sezóně,“ láká předseda 
Zdeněk Mikoláš. 

Připomíná, že otužování není sice 
v Třebíči nic nového, neboť zde 
otužilci působili krátce již před 50 
lety jako oddíl při ZGK Borovina a 
plavali v Poušově v Mlýnském náho-
nu.

„O něco později, při založení Vod-
ní záchranné služby, jsem navrhoval 
tuto činnost obnovit, neboť kdo jiný by 
se měl otužovat, když ne vodní záchra-
náři. Že? Tento návrh však nepadl na 

úrodnou půdu, a tak se tak stalo až po 
dalších 30 letech, a to v roce 2010,“ 
říká Mikoláš. 

V tomto roce vznikl otužilecký 
Klub ledních medvědů KLM-Třebíč. 
„Zpočátku jsme se scházeli na různých 
místech, než naše stanoviště zakotvi-
lo na břehu vodní nádrže Markovka, 
kde bylo několik let, až do vypuštění 
dobré vody. O té současné, která nemá 
možnost odtékat přes přepad, se to říct 
nedá,“ pokračuje Mikoláš. 

„To, zda je otužování zdraví pro-
spěšné, či nikoliv, vám letos předvede 
Klub ledních medvědů na naší pravi-
delné ukázce 17. prosince. A to závo-
dem důchodců nad 70 v ledové vodě, 
což bude podle dostupných informa-
cí i světovým unikátem. No a vypadá 
to tak, že v důsledku současné politi-
ky se z většiny obyvatel stanou otužil-
ci i nedobrovolně,“ dodává Zdeněk 
Mikoláš.  -zt-

Otužilci zahajují sezonu


