
říjen

Volby do Parlamentu České 
republiky se blíží, o dalším 
osudu země rozhodnou voliči. 

 Antonín Zvěřina

Volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR se nezadržitel-
ně blíží! Uskuteční se v pátek 20. a 
v sobotu 21. října. Vyvolávají čás-
tečnou hysterii u politiků, a částečný 
nezájem u voličstva. Bohužel, stále 
častěji lze slyšet zejména z úst mla-
dých lidí, že chodit k volbám nemá 
smysl a že se tím nic nezmění. 

„Řekněte mi jedinou stranu či hnu-
tí, která má v programu něco pro nej-
mladší či mladou generaci? Platy 
státních úřadníků mě v osmnácti neza-

jímají, stejně jako spousta dalších věcí. 
Zvýší se platy učitelům? To se mávnu-
tím proutku změní systém školství?“ 
argumentuje jeden třebíčský mladík. 

Jméno říct nechce. „Až se mě zeptá-
te, komu fandím ve fotbale či v hokeji, 
klidně vám odpovím a řeknu svoje jmé-
no, ale do politiky ho zatahovat roz-
hodně nemíním,“ říká, a další debatu 
na toto téma odmítá.  

Pokud jde o čísla, lidé v České 
republice, tedy i v Třebíči, půjdou 
k urnám od roku 1990 po šestačtyři-
cáté, když se do toho započítá i refe-
rendum o vstupu do Evropské unie. 
Do poslanecké sněmovny se bude 
volit po sedmé. 

Volby v roce 2013 v Kraji Vysočina 
vykázaly 63,37 procent platných hla-

sů oprávněných voličů. Lepší byla 
jen Praha s 64,14 procenty. Třebíč 
jako okres měla výsledek 62,83 pro-
cent, což v rámci pěti okresů kraje 
stačilo na předposlední místo. 

V samotné Třebíči bylo platných 
61,3 procent hlasů. V roce 2010 se 
jednalo o 63,17 procent, v roce 2006 
-  65,83 procent, v roce 2002 - 57,93 
procent, v roce 1998 - 74,23 procent 
v roce 1996 - 76,52 procent hlasů.  

Z údajů vyplývá, že v Třebíči 
dochází k úbytku voličů. Jakou cestu 
zvolí obyvatelé s voličským právem 
v letošním roce, se uvidí zhruba za 
tři týdny. 

V České republice není povinnost 
volit, a každý musí zvážit, zda mu 
záleží na osudu země. 

V Třebíči klesá voličská účast

PRVŇÁCI NA PŘECHODU: Jak správně přecházet označený přechod, i místa kde není, se učili prvňáci z třebíčských škol 
Základní školy T. G. Masaryka (na snímku) a Základní školy Benešova. Základy jim vysvětlila preventistka kriminality tře-
bíčské městské policie Lucie Šerková.   Foto: Antonín Zvěřina

Zahrádkáři 
pořádají výstavu

Územní sdružení Českého zahrád-
kářského svazu Třebíč pořádá v 
Domě zahrádkářů ve Švabinského 
ulici v Třebíči další výstavu. 

Zahájení se uskuteční v pátek 20. 
října ve 13 hodin. V sobotu a v nedě-
li mohou zájemci výstavu navštívit 
od 9 do 17 hodin, v pondělí od 8 do 
13 hodin. Pořadatelé zajistili pro-
dej sadbových brambor, školkařské 
výpěstky a prodej medu.  -zt-

V kostele zazpívá 
o nedělích sbor

Každou neděli v říjnu při večerní 
mši svaté v 18 hodin zazpívá v kos-
tele sv. Martina v Třebíči Svatomar-
tinský sbor. Program: 1. října - J. 
Kampf: Své písně, Maria, Prosba k 
matičce, Kaplička, 8. října - E. Amb-
ros: Ave Maria, 15. října - anonym: 
Svatohorský Zdrávas, 22. října - Fr. 
Schubert: Ave Maria, 29. října - ano-
nym: Buď na věky ti sláva. -zt-
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DŮLEŽITÉ je také správné seřízení kola, což demonstruje archivní snímek z pro-
storu před Polankou.  Foto: archiv Třebíčských novin

Počet chodců a cyklistů na 
cyklostezce město zajímá,  
údaje pomohly s vybudováním 
podchodu. 

 Antonín Zvěřina

Dva sčítače cyklistů a pěších, umís-
těné na území města Třebíče, podá-
vají městskému úřadu údaje o počtu 
průchozích a projíždějících. „Myš-
lenka vznikla na Kraji Vysočina, kte-
rý na sčítače čerpal dotace,“ vysvětlila 
Lucie Floriánová, referent cestovní-
ho ruchu.

Třebíč obdržela nabídku na umís-
tění dvou těchto zařízení, s podmín-
kou instalace na cyklostezce Jihla-
va – Třebíč – Raabs. „Dostali jsme 
za úkol vytipovat vhodná místa. Jeden 
sčítač se nachází ve směru na Slavice 
u zahrádkářské kolonie, a druhý na 
Polance ve směru na Poušov,“ naznači-
la Floriánová. 

Data pomohla
Upozornila, že město zaplatilo 

náklady na instalaci. „Z nadregionál-
ní cyklotrasy jsme neměli k dispozici 
žádná data o počtu chodců či cyklis-
tů. V té době se plánoval podchod pro 
pěší a cyklisty pod ulicí Sucheniova, a 
tyto informace byly třeba k odůvodně-
ní potřebnosti investičního záměru,“ 
doplnila Dagmar Pacalová, vedoucí 
odboru rozvoje a územního pláno-
vání.   

Město i na základě těchto podkla-
dů mohlo požádat o dotaci ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury. 

„Intervaly sběru dat nejsou zcela pra-
videlné,“ připustila Floriánová. Sčí-
tače slouží svému účelu od loňského 
června, a přes nepravidelnost posky-
tují velice cenné údaje.  Pokud jde o 
porovnání cyklistů a pěších, vedou 
pěší. 

„Do pěších se započítávají i in-line 
bruslaři, což ovlivňuje počty pěších 
zejména u sčítače na Polance ve směru 
na Poušov, kde je oblíbená in-line drá-
ha,“ poukázala Floriánová.   

Sčítače budou data sbírat po dobu 
pěti let, protože byly pořízeny 

pomocí dotace. „Rozhodně bychom 
chtěli ve sběru těchto dat pokračovat i 
po uplynutí této doby,“ poznamenala 
Pacalová. 

„Pro nás jsou tato data velice důleži-
tá i z toho důvodu, že nás informují 
třeba o nárůstu zájemců o cyklistiku, 
a my na jejich základě můžeme uvažo-
vat o zlepšení služeb pro jejich zálibu. 
Je to takový nástroj, kterým můžeme 
odůvodnit další projekty s cyklotémati-
kou,“ nastínila Floriánová.

„Může to být i pobídka pro soukro-
mého podnikatele, aby na cyklostezce 
například vybudoval občerstvení, pro-

Dva sčítače počítají cyklisty a pěší
 dva sčítače cyklistů a pěších pro sta-

tistické účely, do pěších jsou zahrnuti 
také například in-line bruslaři

 sčítače rozlišují cyklisty a pěší a také 
směr jízdy/chůze (jsou k dispozici infor-
mace kolik cyklistů/pěších se kterým 
směrem pohybuje)

 provoz na baterie s životností až 
deset let bez potřeby připojení k elek-
trické síti 

 data jsou do paměti zařízení ukládá-
na v hodinových intervalech a jsou v ní 
uchovávána po dobu min. 22 měsíců

 data je možné kdykoliv stahovat z 
datové jednotky do počítače (např. note-
booku) prostřednictvím Bluetooth připo-
jení pomocí dodávané aplikace Eco-link. 

 senzor má garantovaný dosah čtyři 
metry a dvě indukční smyčky, které jsou 
instalovány do povrchu komunikace a to 
tak, aby pokryly požadovanou šířku tří 
metrů 

 sčítače fungují za všech klimatických 
podmínek (testováno ve Švédsku, Špa-
nělsku) a mají nejvyšší stupeň ochrany 
proti prachu a vodě

Technické údaje

tože bude vědět, kolik místem projde či 
projede lidí,“ doplnila Pacalová. 

Pomoc pro turisty 
„Myslím si, že data jsou důležitá i z 

hlediska cestovního ruchu. Pokud víme, 
že Třebíčí projíždí určitý počet cyk-
listů, je naším zájmem je ve městě po 
nějakou dobu udržet. Aby věděli, že si 
kola mohou ponechat v TouristPointu 
v Národním domě na Karlově náměstí, 
a následně si prohlédnout město a jeho 
památky,“ poukázala Pacalová.

Čísla proto město umístí na svých 
webových stránkách, což bude pro 
turisty další cenná informace. „Z 
toho pohledu, že o Třebíči se často mlu-
ví jako o kopcovitém městě, kde cyklo-
turistika není možná,“ podotkla Flo-
riánová. 

Pacalová doplnila, že by se tato 
data měla také objevit na speciál-
ním webu, který se nyní tvoří. To by 
se mělo uskutečnit v rámci projektu 
Chytrá Třebíč. Data lze získat za jed-
notlivé dny, což s trochou nadsázky 
městu umožní zjistit, jak se na turis-
tice podepisuje počasí. 

„Těch možností je nespočet, sčítač umí 
rozlišit i jednotlivé hodiny, spočítá úda-
je za víkendy či svátky. U hodin pak 
víme, v kolik projíždělo nejvíce cyklistů 
třeba z Polanky na Poušov,“ naznačila 
Floriánová.  

V současné době sběr dat zajišťu-
je krajský cyklokoordinátor, který je 
následně posílá už zpracovaná měst-
skému úřadu v Třebíči.  

Muzeum připravilo 
cyklus přednášek
Muzeum Vysočiny Třebíč připra-

vilo pro zájemce tradiční podzimní 
cyklus přednášek na rok 2017. V úte-
rý 10. října se uskuteční přednáška 
Mýtus Kupezky. Agenda k biografi i 
velkého umělce Mgr. Zdeňka Kaz-
lepka, Ph.D., z Brna. 

V úterý 24. října se návštěvníci 
mohou těšit na přednášku Neznámý 
Ázerbájdžán, RNDr. Jiřího Sladkého 
z Hodonína. V úterý 7. listopadu se 
koná přednáška Kde by ve Sluneč-
ní soustavě mohl být život, Dušana 
Majera z Jihlavy. 

V úterý 21. listopadu cyklus zavr-
ší přednáška Židovské osídlení v 
Jemnici a Polici, Mgr. Jany Lochma-
nové z Jemnice. Přednášky se kona-
jí v zámku v Třebíči vždy od 17.30 
hodin.

Druhý zářijový víkend se v Brně 
konal již 8. ročník republikového fi nále 
soutěže OVOV – Odznaku všestran-
nosti olympijských vítězů. Základ-
ní škola T. G. Masaryka Třebíč se ho 
zúčastnila s rekordním počtem závod-
níků. 

Do fi nále se kvalifi kovalo družstvo, 
které tvořili – Klára Chalupová, Lucie 
Svobodová, Šárka Veselá, Rebeka Kie-
sel, Hai Dang Nguyen, Adam Horký, 
Patrik Mašek a Ondřej Hort. V jednot-
livcích postoupili Kristýna Neumano-
vá, Aneta Štorková a Marek a Lukáš 
Hortovi. 

Všechny závodníky čekaly dva dny 
plné náročných výkonů. V pátek sou-
těžili ve shybech, skocích přes šviha-
dlo, hodu medicinbalem, běhu na 60 
metrů a skoku do dálky. Druhý den 

následovaly kliky, tzv. sed–lehy, troj-
skok z místa, hod míčkem a závěrečný 
běh na 1 000 metrů. 

Družstvo v konkurenci nejlepších 44 
škol z celé republiky obsadilo 18. příč-
ku, v soutěži jednotlivců se Kristýně 
Neumanové podařilo poprvé získat 
pro školu medaili, když v součtu všech 
disciplín vybojovala druhé místo. 

Ani ostatní se neztratili: Aneta Štor-
ková se umístila jako desátá a bratři 
Hortovi obsadili jedenáctou příčku. 
Po oba dny přišlo všechny soutěží-
cí podpořit více než padesát českých 
olympioniků, přičemž nejstarší z nich 
byla vítězka OH v Londýně 1948, 
gymnastka paní Růžičková, a nejmlad-
ší zase účastnice OH v Riu 2016, výš-
kařka Míša Hrubá.

 David Hort

Neumanová vybojovala stříbro
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Do Třebíče přijede Legiovlak

TRA DIČNÍ letošní biojarmark se konal na Karlově náměstí v Třebíči ve čtvrtek 14. 
září. Přilákal nejen dospělé návštěvníky, ale i malé děti. V tomto případě je okouzlily 
roztodivné kameny. Na biojarmarku se opět podával zdarma chléb s ručně stlouka-
ným máslem. Dvě hlášky z davu: „Raději bych ztloukl někoho jiného než máslo.“ A 
nebylo pochyb, koho autor myslí. Druhá: „To je v posledních dnech poprvé, co někdo 
dává něco zdarma, a není to spojené s volbami“. Foto: Antonín Zvěřina

Biojarmark lákal velké i malé

Bruslaři se dozvědí 
něco o pádech

Ukázková hodina in-line brusle-
ní se uskuteční v neděli 29. října od 
patnácti hodin v Třebíči na parkoviš-
ti u Polanky. Jedná se o individuální 
a skupinovou výuku. 

Začátečníci se například dozvě-
dí informace o technice pádů, jízdě 
vpřed i vzad, na pořadu jsou i hry. 
Zájemci si musí donést vlastní brus-
le, helmu a chrániče.   -zt-

Lékař se zaměří 
na zahraniční mise
Promítání fi lmu Směr: Válečná zó-

na, spojené s besedou zaměřenou na 
téma udržitelného rozvoje, humani-
tární pomoci a rozvojové spolupráce 
začíná v hudebním oddělení městské 
knihovny v Třebíči v úterý 31. října 
v 16.55 hodin. Má název Za hranice 
s lékaři bez hranic. Účastníci budou 
besedovat s MUDr. Tomášem Šeb-
kem. Akci zakončí autogramiáda s 
možností zakoupení knihy.   -zt-

Legiovlak připomene osu-
dy českých legionářů, jejich 
zásluhu o vznik samostatného 
státu.  

 Antonín Zvěřina

Legiovlak – legionářské muzeum 
na kolejích navštíví Vysočinu, kon-
krétně Třebíč a Havlíčkův Brod. Ve 
stanici Třebíč se zastaví od úterý 
10. do neděle 15. října a v Havlíč-
kově Brodě od úterý 17. do neděle 
22. října. 

Legiovlak, projekt Českosloven-
ské obce legionářské, připomíná 
100. výročí boje československých 
legií za samostatný stát. 

Souprava historických vagonů, 
která vznikla za podpory minister-
stva obrany a mnoha dalších insti-
tucí, projede do roku 2020 celou 
Českou republiku a Slovensko. 

V současnosti se Legiovlak skládá 
ze třinácti zrekonstruovaných vago-
nů, jakými se desetitisíce čs. legio-
nářů přepravovaly napříč Ruskem 
po Transsibiřské magistrále v letech 
1918–1920. 

Průjezd kolem světa domů do 
Československa si legionáři často 
museli vynutit tvrdým bojem s bol-
ševiky a vlastní krví. 

Legiovlak představuje českoslo-

venskou vojenskou historii nejen 
široké veřejnosti, ale zaměřuje se 
především na školní mládež, kte-
ré je sto let stará historie poněkud 
vzdálená. 

„Letos jsme si připomněli 100 let od 
významné bitvy u Zborova, a 100. 
výročí vzniku republiky se už kvapem 
blíží, návštěva Legiovlaku je tak skvě-
lou příležitostí, jak si tyto události 
připomenout a dozvědět se něco více,“ 
říká Jiří Charfreitag, tajemník pro-
jektu Legie 100.

Každý návštěvník Legiovlaku 
může na místě zjistit, jestli měl mezi 
svými předky legionáře. Posádka ve 
vagonu, který je označený jako Plu-
kovní prodejna, dokáže hledat kon-
krétní osoby v databázi, kterou se i 
díky návštěvníkům daří doplňovat o 
fotografi e, dokumenty, vzpomínky i 
hmotné předměty z pozůstalostí. 

Od výjezdu Legiovlaku v roce 
2015 se takto podařilo doplnit na 
tři tisíce karet legionářů. Expozice 
Legiovlaku je přístupná každý všed-
ní den od 8 do 16 a o víkendech od 
9 do 16 hodin zdarma. 

Komentované prohlídky s prů-
vodcem pro veřejnost bez objed-
návky začínají každý den od čtrnác-
ti hodin  a opakují se v pravidelných 
hodinových intervalech.

 

Martina 
Bártová

NIŽŠÍ DANĚ
MÉNĚ BYROKRACIE

VÍCE SVOBODY

Jan 
Tecl

Zadavatel: ODS / Zpracovatel ODS

 #slusnostnenislabost

Kvalitní vzdělávání
s rozvíjením talentu
ZODPOVĚDNĚ
Vít Kaňkovský   Josef Herbrych  
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Akademie věd bude provádět soci-
ální výzkum také v Třebíči do soboty 
11. listopadu. 

Jednat se bude o náhodně vybra-
né domácnosti prostřednictvím 
společnosti MEDIAN. „Kolik si jich 
vytipovala v Třebíči, nevíme. Slibují, 
že budou dodržovat všechna pravidla 
související s výzkumem,“ uvedl staros-
ta Pavel Janata.

Cílem akademického projektu je 
získat dosud chybějící informace o 
rodinných a společenských vazbách 
obyvatel České republiky. 

Získané statistiky budou sloužit k 
rozvoji společnosti v oblasti sociolo-
gie, politologie a ekonomie a budou 
tak zdrojem výstupů o stavu a smě-
řování české společnosti. 

Dotazování probíhá osobním roz-
hovorem, který trvá ve většině přípa-
dů 40 minut. Otázky se týkají každo-
denního života, hodnot a názorů 
českých občanů. 

Odpovědi jsou zcela anonymní a je 
vyloučeno jakékoliv zneužití osob-
ních informací. Účastníci výzkumu 
obdrží malý dárek. -zt-

V Třebíči probíhá sociální 
výzkum Akademie věd
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Město Třebíč naváže spolu-
práci s ukrajinským městem 
Rachiv, pošle mu peníze na 
vybavení mateřské školy.  

 Antonín Zvěřina

Zasedání třebíčského zastupitel-
stva v letošním roce, s pořadovým 
číslem pět, se uskutečnilo ve čtvr-
tek 21. září od 16 hodin v zasedací 
místnosti budovy na Masarykově 
náměstí.

 Z jednání se omluvili Pavel Pacal, 
Daneš Burket (Pro Třebíč), Hana 
Houzarová (Břehy) a Rostislav 
Štork (Třebíč Občanům). 

 Bod 2: Informace o činnosti 
rady města

Poměrně rozsáhlou diskuzi na jed-
nání zastupitelstva města Třebíče 
odstartoval již druhý bod, Informa-
ce o činnosti Rady města. Zastupitel 
Jaromír Barák (Třebíč občanům) se 
zajímal, proč má třebíčské autobu-
sové nádraží nového pronajímatele. 

Starosta Pavel Janata odvětil, že 
vedení města se na sklonku či začát-
ku prázdnin od bývalého nájemce 
dozvědělo, že při pronájmu došlo 
k chybě. „Výčet pozemků, z nichž se 
skládá autobusové nádraží, neodpoví-
dal skutečnosti,“ poznamenal. 

Došlo k chybě
Město záležitost prověřilo a zjisti-

lo, že opravdu došlo ve dvou přípa-
dech k administrativní chybě. „Práv-
ní zástupci fi rmy a města se shodli, že 
v této podobě je smlouva neplatná,“ 
zdůraznil Janata.

Netajil, že se jednalo o nepříjem-
ný stav. Město hledalo řešení. Proto 
s pronajímatelem připravilo dohodu 
o narovnání. V té době provozovatel 
zaplatil nájemné i za třetí čtvrtletí, 
tedy do konce září. 

„V této dohodě jsme se shodli, že je 
třeba situaci co nejdříve napravit k 31. 
srpnu či k 1. září,“ poukázal Janata. 
Město proto vyhlásilo znovu záměr 
na pronájem autobusového nádraží. 
Přistoupilo i k vrácení již zaplacené-
ho nájemného za září. 

„Dosavadní pronajímatel TRA DO 
- BUS ani město nepředpokládaly, že 
se přihlásí další zájemce. Tím druhým 
zájemcem byla místní fi rma TRE-
DOS. A ta nám nabídla významně 
výhodnější podmínky,“ nastínil Jana-
ta.

Rada se proto rozhodla pro tuto 
fi rmu. Začal boj s časem, aby se vše 
do konce měsíce srpna stihlo. Měs-
to potřebovalo podpis pod dohodu 
o narovnání, a z toho důvodu muse-
lo čekat i na uzavření smlouvy s no-
vým provozovatelem nádraží. 

Obě dohody se uzavřely v posled-
ní srpnový den. Nový pronajíma-
tel dal okamžitě všem fi rmám, kte-
rým autobusy na nádraží zajíždějí, 
smlouvu o podmínkách. 

Fyzické předání nádraží se usku-
tečnilo 1. září od šesti hodin. „Pro-
běhlo poměrně korektně ze strany 
obou fi rem,“ vzpomínal Janata.

Starosta připustil, že od začát-

ku vše nefungovalo stoprocentně, 
ale nový nájemce se snažil všechny 
problémy zvládnout. Julie Dolej-
ší (KSČM) upozornila, že k provo-
zu nádraží jsou od veřejnosti připo-
mínky. 

Chybí lavičky
V prostoru chybí lavičky, a zpo-

čátku nebyly k dispozici ani toalety. 
„Lavičky tam nejsou dodnes. To by se 
mělo řešit,“ sdělila. Janata připustil, 
že město problémy vnímá, a něk-
teré se nepodaří vyřešit ze dne na 
den. „Věřím, že vše bude v brzké době 
v pořádku,“ podotkl.

Danuše Milotová (KSČM) při-
pustila, že zřejmě se vše nedalo řešit 
jinak, ale změnu k 1. září považuje 
za nešťastnou. 

Janata připomněl, že město tuto 
změnu rozhodně nemělo v plánu 
a vyplynula ze stavu věcí, kdy se 
nepředpokládaně přihlásil druhý 
zájemce o provoz nádraží. 

To vyvolalo úsměv na tváři Jaro-
míra Baráka (Třebíč Občanům). „S 
tím jste přece museli počítat, že se ještě 
někdo může přihlásit,“ argumentoval. 
Radu města označil jako nekompe-
tentní, která o věcech nepřemýšlí. 
„Převod jste mohli uskutečnit k 1. říj-
nu,“ prohlásil. 

„Vše je dáno úhlem pohledu a inter-
pretace. Chtěli jsme stav co nejdříve 
napravit. Nemyslím si, že argumenty 
opozičního politika jsou správné, ale 
má na ně právo. Navzájem se určitě 
nepřesvědčíme,“ odpověděl starosta 
Janata.       

 Body 3 až 22: Majetkové 
záležitosti

Bod 21 byl z programu zastupitel-
stva na žádost dotčené soby stažen 
a členové měli hlasovat v majetko-
vých záležitostech   v bloku od bodu 
tři po bod 22. Alexandra Svobodo-
vá (Třebíč Občanům) se pozastavila 
nad tím, proč u prodeje čtyř pozem-
ků v katastru místní části Slavice se 
nekonala aukce.

Předkladatelka, místostarostka Ma-
rie Černá (Třebíč můj domov) 
vysvětlila, že byl vyvěšen záměr na 
prodej těchto pozemků, a přihlásili 
se pouze čtyři zájemci. 

„Tyto parcely nejsou zdaleka tak 
atraktivní, jako pozemky v Třebí-
či. Nabyvatelé k nim musí společně 
dovést inženýrské sítě, vzdálené něko-
lik desítek metrů, a vybudovat na 
vlastní náklady příjezdovou komuni-
kaci,“ naznačila Černá. 

Poznamenala, že pokud by se při-
hlásilo více zájemců, proběhla by 
obvyklá aukce. Svobodová počet 
zájemců považovala za zvláštní sho-
du náhod a chtěla, aby se o tomto 
bodu hlasovalo zvlášť. 

Pro usnesení se vyslovilo 16 pří-
tomných zastupitelů, sedm z nich se 
zdrželo. Jednalo se o nejtěsnější hla-
sování na zastupitelstvu. 

Jaromír Barák požadoval, aby jed-
notlivé body byly v podkladech pro 
zastupitele detailněji popsány. Chtěl 
vysvětlit podrobněji body 19, 20 a 
22, kde se zastupitelstvu nedoporu-
čuje prodej pozemků schválit.

Černá vysvětlila, že u bodu 19 by 
prodej v Podklášteří znemožnil prů-
chod ke schodišti v Hanělově ulici, 
u bodu 20 se jedná o pozemek zařa-
zený podle územního plánu jako 
krajinná zeleň. 

U bodu 22 má zájemce parcelu  
v pronájmu, a město nemá důvod 
nic na tom měnit. 

„Všechny tyto náležitosti jsou velice 
pečlivě zkoumány majetkovou komi-
sí, kde jsou zástupci všech subjektů 
zastoupených v zastupitelstvu. Každý 
pozemek prochází pečlivou kontrolou, 
a rada města k jejím názorům při-
hlíží,“ sdělila Černá. Také o bodu 20 
se hlasovalo zvlášť, a byl schválený, 
stejně jako ostatní body v bloku.

 Bod 23: Záměr prodeje věcí 
nemovitých

Bod 23 pojednával o prodeji býva-
lé Základní školy Za rybníkem, dří-
vějším sídle Západomoravské vyso-

ké školy, včetně přilehlých pozemků. 
Výběrové řízení počítá s obálkovou 
metodou, s využitím pro bydlení, 
občanskou vybavenost a služby, bez 
dopadu na okolí.  Nejnižší akcepto-
vatelnou cenou se stala částka 19,4 
milionů korun.

„Nemám nic proti prodeji, ale nepo-
zdává se mi termín do 7. listopadu, do 
kdy je možné podávat nabídky. Proč 
není delší doba, aby se případně moh-
lo přihlásit více zájemců?“ optal se 
Barák. Alexandra Svobodová se obá-
vala o přilehlé hřiště, to ale zůstane 
v majetku města.  

Barákovi odpověděl vedoucí odbo-
ru správy majetku a investic města 
Pavel Kraus, který termín odůvodnil 
tím, že už prosincové zastupitelstvo 
může rozhodnout o snížení ceny, 
která se zdá být neakceptovatelná. 

To se Barákovi nelíbilo, a celou 
záležitost nadále považoval za uspě-
chanou. Zazněl dotaz, jak to bude 
se současnými pronajímateli částí 
budovy. Odpověď zněla, že s tím pří-
padný kupec bude seznámen a musí 
s tím počítat. Bod byl schválen.   

  
 Bod 25: Výběrové řízení for-

mou aukce
Bod 25 hovořil o Výběrovém říze-

ní formou aukce - prodej stavebních 
pozemků v jednom celku pro výstav-
bu dvou bytových domů Brněnská 
– východ. Výběrové řízení vyhrála 
fi rma s nejvyšší nabídkou, vše musí 
potvrdit ještě zastupitelstvo. 

Jaromír Barák měl obavu, aby kup-
ci blízkých parcel pro individuální 
výstavbu nebyli překvapeni, že něco 
takového se tam bude stavět. Před-
kladatelka Marie Černá odpověděla, 
že případní kupci o této skutečnosti 
věděli. Barák opáčil, že přesto nepo-
važuje v lokalitě rodinných domků 
výstavbu bytových domů za vhodné 
řešení.

Vyzvídal, zda může aukce proběh-
nout za účasti jednoho subjektu. 
Pavel Kraus mu vysvětlil, že to není 
možné, na aukci musí být přítomni 
nejméně dva zájemci. Jeden z nich 
pak musí alespoň potvrdit vyvoláva-
cí cenu, aby aukce byla platná. Bod 
pak zastupitelstvo schválilo. 

 Bod 27:  Žádost o prominutí 
poplatku z prodlení

Centrum prevence a zdraví se síd-
lem v Praze zhruba před třemi roky 
zakoupilo budovu v Družstevní uli-
ci v Třebíči, s cílem vybudování a 
provozování centra celostní medi-
cíny, spojené s vědeckým centrem, 
vybudování a provozování centra 
degenerativních onemocnění ner-
vové soustavy, včetně Alzheimerovy 
nemoci. 

Bod 27 se zabýval prodloužením 
lhůt pro realizaci projektu. „Nepočí-
tali s tím, že budou tak složitá jednání 
pro povolení přestavby,“ poznamena-
la předkladatelka Marie Černá. 

Zástupkyně fi rmy Ing. Rott o-
vá netajila komplikace od počátku 
záměru.

 (Pokračování na str. 8) 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA mohli obyvatelé Třebíče sledoval v on-line pře-
nosu. Foto: Antonín Zvěřina

Zastupitelé odsouhlasili další partnerství
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Zastupitelé odsouhlasili další partnerství
(Dokončení ze str. 6)

„Budovu jsme koupili ve druhé polo-
vině roku 2014. Započaté práce uká-
zaly vícenáklady. V roce 2015 jsme 
měli schválený úvěr ve výši 30 milio-
nů korun. V roce 2016 proběhly dal-
ší úkony, nutné pro realizaci stavby. 
Letos jsme dostali navýšení úvěru na 
50 milionů, celkové náklady činí 70 
milionů korun. V této chvíli máme 
všechny problémy vyřešeny. Náš záměr 
trvá,“ sdělila. Zastupitelstvo promi-
nutí poplatku z prodlení schválilo.

 Bod 29: Dohoda o partnerství 
měst

Bod 29 zastupitelstvu města před-
kládal k projednání návrh na uzavře-
ní dohody o partnerství s městem 
Rachiv na Ukrajině. Starosta Pavel 
Janata připomněl, že Kraj Vysočina 
již deset let udržuje partnerství se 
Zakarpatskou oblastí Ukrajiny.

„Jedná se o území, které za první 
republiky mezi světovými válkami pat-
řilo k tehdejší Československé repub-
lice, pod názvem Podkarpatská Rus,“ 
připomněl Janata. Třebíč obdržela 
od Kraje nabídku zúčastnit se na 
náklady Kraje cesty do této oblasti.

Konkrétně se jednalo o zmiňova-
né město Rachiv. „Cílem bylo uza-
vřít díky této návštěvě s tímto městem 
partnerství a navázat na stejný počin, 
který učinila města Pelhřimov a Žďár 
nad Sázavou,“ poznamenal Janata.

Prohlídka města
Vedení Třebíče se setkalo s před-

staviteli města Rachiv, se starostou a 
členy zastupitelstva. „Měli jsme mož-
nost si město prohlédnout, vyměnili js-
me si informace a zkušenosti. Prohlíd-
li jsme si také památky,“ vzpomínal 
Janata.

Velice třebíčskou delegaci potěšilo, 
že tamní obyvatelé s láskou vzpomí-
nají na společné soužití mezi dvěma 
světovými válkami, kdy docházelo v 
oblasti k velkému rozvoji. „Ať už se 
jedná o přímé pamětníky, nebo jejich 
potomky, kteří vše znají z vyprávění,“ 
poukázal Janata.      

Doplnil, že delegace si prohlédla i 
školu postavenou za první republi-
ky, která nese název T. G. Masaryka, 
a všechny překvapila zachovalým 
stavem, dokonce má původní okna. 
Za dob Sovětského svazu se u školy 
postavil další trakt, kde se o archi-
tektuře nedá mluvit. 

„Technický stav je horší, než ten u 
budovy z první republiky,“ sdělil Jana-
ta. Delegaci překvapil stav mateřské 
školy, která má i odpovídající vyba-
vení. V sousedství má Rachiv roze-
stavěnou novou mateřskou školu, 
je téměř před dokončením, a stavba 
by, podle Janaty, uspěla i v českých 
podmínkách. 

Využívá zkušenosti
Třebíčský starosta upozornil, že to 

staví fi rma, kterou vede člověk, jenž 
pobýval několik let v České repub-
lice. Po návratu založil na Ukraji-
ně stavební fi rmu a využil své zku-
šenosti z pobytu v ČR. „Nyní tedy 

předkládáme z rady města návrh na 
uzavření partnerství,“ uzavřel vyprá-
vění Janata. 

Starostu podpořil Jan Burda „vol-
ba TR“, který s Krajem Ukrajinu 
dvakrát navštívil. „Byli jsme právě 
v Rachivu a okolí, a věřím, že spolu-
práce pomůže oběma stranám. Učinili 
jsme tam spoustu kontaktů s mládež-
nickými organizacemi, které se potý-
kají s naprostým nedostatkem peněz,“ 
konstatoval.  

Připomněl, že pracuje jako předse-
da představenstva Rady dětí a mlá-
deže Kraje Vysočina a nabízí městu 
spolupráci. Jeho nabídku Janata při-
vítal. Zastupitelstvo partnerství jed-
nomyslně přijalo. 

 Bod 30: Finanční dar
Následoval bod 30, který navrho-

val pomoci Rachivu částkou 380 
tisíc korun, přes dobročinný fond 
ViZa. Předkladatel Pavel Janata se 
vrátil k návštěvě ukrajinského měs-
ta. „Nejhorší zařízení, které jsme 
tam spatřili, byla okresní nemocnice,“ 
podotkl. 

Připomněl, že na Ukrajině neexis-
tuje zdravotní pojištění, zdravotní 
péči hradí stát. „Když občan potřebu-
je nějaký zákrok, nemocnice příbuz-
ným naznačí, co musí sehnat, aby ho 
lékaři mohli vykonat,“ uvedl Janata. 

Město Třebíč přislíbilo pomoc, 
a zaplatí transport polohovacích 
lůžek, která do Rachivu zamíří. 
Kraj tuto pomoc oblasti poskytl již 
v minulosti. Transport odsouhlasi-
la rada města, která to má v kompe-
tenci. „Bod 30 se týká oné zmiňované 
mateřské školy, kdy nám představite-
lé města sdělili, že na vybavení se jim 
nedostává peněz,“ nastínil Janata. 

Rada města se rozhodla předložit 
zastupitelstvu návrh zaplatit toto 
vybavení. To se zakoupí na Ukra-
jině, a odpadne tak doprava. Jana-
ta vysvětlil, proč peníze do města 
poputují přes fond ViZa. 

„Kraj Vysočina má s poskytová-
ním darů zkušenosti, a právě za tím 
účelem byl fond založený. Předsedou 
fondu zaregistrovaného na Ukrajině 
je tajemník Kraje Zdeněk Kadlec. Ve 
vedení jsou zástupci Ukrajiny i Kra-
je,“ vysvětlil Janata. 

Doplnil, že fond má takové zku-
šenosti, které jsou výhodné i pro 
peněžní dar od města Třebíč. Jana-
ta netajil, že bylo pro třebíčskou 
delegaci přínosné vidět život v té-
to oblasti, který se značně liší od 
podmínek v České republice. „Ty 
podmínky mají lidé daleko horší,“ 
upozornil. Zastupitelstvo dar opět 
jednomyslně schválilo.

 Bod 37: Udělení Ceny města 
Třebíče 

Bod 37 se zabýval udělením Ceny 
města Třebíče, což je tradiční oce-
nění rodáků či obyvatel města. Před-
ložil jej velice krátce místostarosta 
Milan Zeibert (Břehy). Připomněl, 
že ceny se udělují od roku 2009. 

„Jeden Třebíčák a hlavně Boroviňák 
mezi těmi, kteří cenu obdrželi, chyběl. 
Jedná se o herce Jiřího Pechu. Mys-

lím si, že víc říkat nemusím,“ konsta-
toval Zeibert. Žádný zastupitel se 
nevyjádřil proti udělení ceny, ani se 
nezdržel hlasování.

 Bod 38: Různé 
Posledním bodem jednání zastu-

pitelstva se stal bod Různé. V úvo-
du starosta Pavel Janata představil 
nového vedoucího odboru výstav-
by Jaroslava Vošmeru. Ten nahra-
dil dlouholetého pracovníka rad-
nice Vladimíra Obršlíka, který 
pracovní poměr ukončil v souvis-
losti s odchodem do důchodu. Ke 
změně došlo od 1. září. 

Jaromír Barák se pozastavil nad 
některými výroky nového městské-
ho architekta Jaroslava Hulína. „Pod-
le jeho názoru by se měla rekonstruk-
ce Karlova náměstí odložit. Dále mě 
zaskočil jeho názor, že Třebíč nepotře-
buje obchvat,“ naznačil Barák.

Jiná trasa obchvatu
Doplnil, že městskému architek-

tovi se patrně nelíbí trasa obchvatu 
přes Borovinu, což je i jeho názor. 
„Je ještě čas vrátit se k variantě vněj-
šího obchvatu,“ poznamenal. Myslí 
si, že současná varianta zničí a roz-
dělí Borovinu. Mínil, že by se s tou-
to variantou také měla seznamovat 
veřejnost.  

Argumentoval i plánovaným ob-
chvatem Okříšek, na který by mohl 
vnější obchvat navázat. Staros-
ta Janata poukázal, že město funk-
ci městského architekta vítá. „Mně 
nevadí, že se nebojí prezentovat svoje 
názory, i když se neshodují s tím, co už 
je schválené, či se připravuje,“ uvedl.

Podotkl, že město nyní potřebu-
je jeho názor u věcí, které se plánu-
jí. „Jeho názory nám mohou pomoci, 
protože my vše můžeme vidět zcela 
jinak, třeba i zkresleně“ sdělil Jana-
ta. Pokud jde o obchvat, myslí si, že 
věci jsou v takovém stádiu, že nyní 
je každá diskuze zbytečná. 

Netajil, že se uvažuje o využití 
obchvatu při dopravě komponentů 
při dostavbě dalšího bloku Jaderné 
elektrárny Dukovany. Trasa obchva-
tu ale byla schválená ještě před 
tím, než se o těchto krocích začalo 
uvažovat. 

Barák upozornil, že místo pláno-
vaného tunelu má být v Borovině 
zářez do krajiny, aby se komponen-
ty mohly přepravovat. Místostaros-
ta Vladimír Malý (ČSSD) připustil, 
že se do výstavby obchvatu vložily i 
záležitosti dopravy komponentů. 

Zářez se zakryje
„Zářez by se po dostavbě elektrárny 

zakryl,“ nastínil. Souhlasil s Janatou, 
že se jedná o věci, které ukáže až 
budoucnost. Julie Dolejší naznačila, 
že by se záležitost měla prodiskuto-
vat s obyvateli Boroviny. 

Nastínila další dva problémy: chy-
bějící lavičky na některých zastáv-
kách městské hromadné dopravy a 
stanovení ceny v nájemních bytech. 
Janata slíbil, že problematika laviček 
se bude řešit. 

Pokud jde o druhý bod, vedení 
města se tím zabývá, a tato oblast je 
v kompetenci rady města. „Průběž-
nou informaci poskytneme na dalším 
zastupitelstvu,“ slíbil Janata.

Slovo si vzal opět Barák, který 
z předchozích názorů vyvodil, že 
městský architekt do podstatných 
věcí nebude „kecat“. 

Nedal si vzít své oblíbené téma: 
realizace obchvatu. Myslí si, že 
informace by obyvatelé Boroviny 
měli mít již nyní. 

Opět mluvil o vnější varian-
tě obchvatu jako o lepším řešení. 
Zopakoval svoje výhrady proti stá-
vající trase, zejména proti tunelu, 
v případě výstavby elektrárny záře-
zu. Domnívá se, že právě v těchto 
dnech je možné o vnější variantě 
opět začít uvažovat. 

Janata se okamžitě ohradil pro-
ti tomu, že městský architekt se 
nebude moci vyjadřovat k zásadním 
náležitostem. 

„Nic takového jsem neřekl,“ zdů-
raznil. U obchvatu připomněl, že 
se stále pracuje s variantou, která je 
platná.

Danuše Milotová a Julie Dolejší 
vzápětí pochválily odbor dopravy 
a komunálních služeb, který vždy 
zareaguje na připomínky, a v mís-
tech, kde zazní nějaké požadavky, 
vyjde obyvatelům vstříc. 

Městys nesouhlasí
Vedoucí odboru dopravy mimo 

jiné uvedl, že městys Stařeč s vnější 
trasou obchvatu nesouhlasí, což je 
vážná překážka pro realizaci. Jana-
ta zopakoval, že nyní se stále pracu-
je s navrženou variantou, a o žádné 
jiné se neuvažuje. 

Barák navrhl svolat pracovní zase-
dání s přístupem veřejnosti, kde se 
o problematice obchvatu bude dis-
kutovat. 

Optal se, kdy je vedení města 
ochotno svolat seminář s tématem 
obchvat města. „V dohledné době 
s něčím takovým nepočítáme,“ zněla 
Janatova odpověď.  

Místostarosta Vladimír Malý 
pozval přítomné a veřejnost na čtvr-
tek 12. října do velkého sálu Fóra, 
kde se bude diskutovat o problé-
mech města. 

K mikrofonu přistoupil také mla-
dík z řad veřejnosti (příště by měli 
tito lidé v úvodu uvést celé svoje 
jméno, pokud ho znají zastupitelé, 
nemusí ho znát lidé sledující zastu-
pitelstvo u počítačů, pozn. red.) a 
vyjádřil se k problematice autobu-
sového nádraží. 

Poukázal, že fi rma TRA DO BUS 
se hodlá zajíždění na autobusové 
nádraží co nejvíce vyhýbat. „Pokud 
tam autobusy nebudou zajíždět, fi r-
ma TREDOS nebude mít příjmy, aby 
zajistila chod nádraží,“ obával se. 

Janata připustil, že tyto snahy rad-
nice zaznamenala. 

„Mohu vás ubezpečit, že se tomu vše-
mi dostupnými prostředky budeme 
bránit,“ konstatoval. 

Zasedání zastupitelstva zhruba po 
třech hodinách skončilo.   
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Optika Bohuslava Krejèí patøí 
k prvním v Tøebíèi. Tisíce lidí z celého 
širokého okolí si zvykly chodit za oèní 
specialistkou, která optice dala i své 
jméno – paní Bohuslavou Krejèí. 
Poboèky najdeme na poliklinice 
Vltavínské, na Modøínové ulici a hlavní 
sídlo na Žerotínovì námìstí. Její dcera 
Alena Falharová se vydala ve šlépìjích 
maminky, je optometristkou. Spoleènì s 
manželem, také optometristou, 
pøebírají optiky v Tøebíèi. Novì 
se jmenují Arte Optik. Pro zákazníky 
se však nic nemìní. Ti, kteøí jsou na paní 
Bohuslavu Krejèí zvyklí, ji budou 
i nadále v optice potkávat. „S mámou 
spolupracujeme už dvanáct let a za 
tu dobu jsme se hodnì sehrály. Nejménì 
dva dny v týdnu nám bude pomáhat, 
takže stálí zákazníci o ni nepøijdou,“ øíká 
s úsmìvem Alena Falharová. 

V èervenci se manželé Falharovi 
pustili do rekonstrukce interiéru 
na Žerotínovì námìstí.  Optika 
s døívìjším názvem Bohuslava Krejèí, 
nyní Arte Optik, dostala modernìjší 
a více funkèní prostory. Zákazníky novì 
uvítá zcela nové prostøedí optiky.  
Falharovi plánují pokraèovat v držení 
trendu nabízet moderní brýle a svou 
odbornou pozornost vìnují své 
specializaci - multifokálním brýlím 
a kontaktním èoèkám.

„V urèitém vìku se totiž objeví kromì

krátkozrakosti nebo dalekozrakosti 
zároveò i vada na ètení, proto jsou 
zapotøebí brýle, které umožní korigovat 
obì vady,“ vysvìtluje Alena Falharová 
a dodává, že právì lidí s tìmito problémy 
pøibývá. 

Pøíèina jejich potíží je 
v okohybném systému, což odhalí právì 
toto speciální mìøení, které provádìjí 
v Arte Optik jako jediní v Tøebíèi. 

Jako jediní v Tøebíèi nabízejí 
zážitkové 3D mìøení zraku

V Tøebíèi jsou pùlroèní èekací doby 
u oèních lékaøù na mìøení zraku. 
V Arte Optik provádìjí mìøení daleko 
rychleji. „Mìøení provádíme každý den 
vèetnì sobot, pokud zákazník pøijde 
jsme mu schopni zmìøit zrak buï 
na poèkání, nebo mu najdeme volný 
termín v øádech nìkolika dnù,“ 
potvrzuje Falharová.

„Nabízíme i speciální mìøení 
binokulárních funkcí, trvá tøi ètvrtì 
hodiny, a specialista díky tomu zjistí, 
jaké má klient prostorové vnímání a jak 
mu pravé a levé oko spolupracuje 
dohromady. Cena je stejná jako 
za klasické mìøení,“ popisuje opto-
metristka Alena Falharová.

Setkává se s pøípady, kdy si lidé stìžují 
na bolest hlavy, slzení nebo dvojité 
vidìní. Bìžné brýle jim nepomáhají 
a mají za sebou i nìkolik návštìv na 
neurologii. 

V poboèce na Modøínové ulici mají 
dokonce zážitkové 3D mìøení .  
„U klasického mìøení si zakryjete levé 
a pak pravé oko. Poté probìhne 
binokulární kontrola a dorovnání obou 
oèí. Naše oèi ale fungují spoleènì 
a výsledný obraz si skládáme z pravého 
i levého oka do prostorového vidìní. 
Klasické mìøení nerespektuje pro-
storové vidìní,“ popisuje Falharová. 

Arte Optik klade dùraz na odbornì 
zdatný personál, proto zde pracují 
specialisté, kteøí svému oboru rozumìjí 
a na prvním místì je spokojenost 
zákazníka. Sledují také trendy a umí 
poradit, které typy brýlí se právì nosí. 

Odborný personál a moderní 
technologie je záruka kvalitní péèe 
o zákazníky

Døíve se pøíliš neøešily nízké vady, tedy 
ètvrt nebo pùl dioptrie. Dnes jsou jiné 
požadavky na náš zrak. „Je to dáno tím, 
že lidé potøebují opravdu velmi dobøe 
vidìt, protože pracují pro zrak 
v nároèném prostøedí, u poèítaèe, 
v umìlém osvìtlení, v klimatizované 
místnosti, øídí vozidla,“ popisuje 
Bohuslava Krejèí. Pøesto, že existují oèní 
centra, která napravují zrak jako 
na bìžícím páse, zákazníkù v optice 
neubývá.

V souèasné dobì jsou populární 
plastové obrouèky s dùrazem na èernou, 
zlatou a støíbrnou barvu.

Brýle nebo kontaktní èoèky pøesnì 
na míru

Každý má jinou potøebu, jinou oèní 
vadu a pracuje v jiném prostøedí. To vše 
musí oèní optik zohlednit, aby 
doporuèil ty nejvhodnìjší brýle nebo 
èoèky.  „Skl íèko v ybíráme vždy 
na základì potøeb zákazníka. Napøíklad 
tomu, kdo hodnì pracuje u poèítaèe, 
doporuèujeme vìtší obrubu, aby vidìl 
dobøe na blízkou a støední vzdálenost, 
a vrstvu skla takovou, která filtruje 
modré svìtlo,“ vysvìtluje Alena 
Falharová.  Pokud máte pot íže 
se zrakem, uvažujete o nových brýlích, 
nebo si chcete nechat pøemìøit zrak, 
zastavte se do Arte Optik. Budete zde 
v dobrých rukou.

POBOÈKY ARTE OPTIK
Žerotínovo nám. 24, Tøebíè
Modøínová 357, Tøebíè
Poliklinika Vltavínská, Tøebíè

tel: 568 822 321
www.arteoptik.cz
info@arteoptik.cz
www.facebook.com/Arteoptik.Trebic

Bohuslava Krejčí Alena Krejčí Falharová

VÁŠ ZRAK JE V DOBRÝCH RUKOU

Matka předala žezlo dceři.
Optika Bohuslava Krejčí

se nově jmenuje Arte Optik
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Pohodu v cíli na chvíli překazil 
déšť, naštěstí se jednalo 
jen o přeháňku. 

 Antonín Zvěřina

Jestliže jsme loni slíbili, že v letoš-
ním roce dojdeme až do cíle tradič-
ní Pohádkové Třebíče, svůj slib jsme 
beze zbytku splnili. Konal se jedenác-
tý ročník, vlastně dvanáctý, ale ten 
první byl uveden jako nultý. 

Letošní trasa měřila šest kilometrů, 
a start se opět odehrával v suterénu 
Malovaného domu na Karlově náměs-
tí. A tísnily se tam od 16 hodin davy 
zájemců. Na trasu se ovšem účastníci 
mohli vydat až do 18. hodiny. 

Cesta tentokráte vedla z Karlova 
náměstí průchodem na Komenské-
ho náměstí. Po zdolání dvou přecho-
dů pro chodce na světelné křižovat-
ce účastníci překonali most přes řeku 
Jihlavu. 

První úkol
Pak už jen zbývalo absolvovat úsek 

k bazilice, a děti se dostaly do mís-
ta plnění prvního úkolu. Následovala 
cesta přes zámecké nádvoří a po pěši-
na na Podzámeckou nivu. Po cestič-
ce se účastníci dostali ke vchodu na 
koupaliště a po zdolání přístupového 
mostu se ocitli u hospůdky na Polan-
ce, kde na děti čekal další úkol.

Následovala trasa do ulice Polan-
ka, přechod silnice, chůze ulicí Nad 
Lesem, ulicí Sucheniovou, přechod 
přes železniční trať, a po zdolání něko-
lika dalších ulic se účastníci ocitli 
v místě třetího úkolu, Větrníku. Tra-
sa pokračovala na lávku pro pěší přes 
Libušino údolí, až na Gorazdovo 

náměstí, kde u pravoslavného kostela 
bylo další soutěžní stanoviště. 

Odtud se účastníci prosmyskli ke 
Kongresovému centru Pasáž, přešli 
přes přechod, a podchodem u býva-
lého okresního úřadu se dostali na 
Martinské náměstí. Cesta pokračovala 
přes Karlovo náměstí do průchodu na 
lávku ve směru do Židovské čtvrti. 

Pátý úkol se plnil u Nové synagogy, 
následovala cesta zpět po nábřeží do 
Kočičiny, k rybníku Babák, a to už sta-
čilo vystoupat mírný kopec, a pohád-
káři stanuli u chaty třebíčského Klubu 
českých turistů, kde byl cíl.

My jsme zvolili poněkud jinou vari-
antu. Z Karlova náměstí, kde se konal 
Den bez aut, jsme došli k poště, přes 
lávku se dostali do Kočičiny, tady 
zabloudili, protože jsme u chaty turis-
tů nikdy nebyli, vzápětí se vrátili na 

správnou cestu a instinktivně nalezli 
cíl. 

Že jsme podváděli, když jsme neab-
solvovali vyznačenou trasu? Přátelé, 
nemáme rádi výšky a přechod po láv-
ce přes Libušino údolí by nám mohl 
způsobit nevolnost. To je vskutku 
objektivní příčina.

Pohádkové převleky
U chaty, stejně jako na startu, nás 

vítají turisté v pohádkových převle-
cích. Jak by ne, když se jedná o Pohád-
kovou Třebíč! U vstupu trůní mnich, 
který má za úkol přivítat malé turisty a 
jejich rodiče, a také prarodiče, a někdy 
i strýce a tety, či jiný doprovod. 

Využijeme nabídky na prohlídku 
chaty, a musíme uznat, že třebíčš-
tí turisté mají pěkné zázemí, které se 
ještě snaží vylepšit. Zhruba o půl šes-
té večerní přicházejí první účastníci. A 

pak už to jde ráz na ráz. 
Mraky nad Třebíčí hrozí deštěm celé 

odpoledne. Zhruba v 18.15 se zve-
dá silný vítr a na prostranství se sná-
ší velké kapky deště. Naštěstí je kde 
se schovat. A naštěstí někteří účast-
níci počasí nepodcenili a vybavili se 
deštníky a pláštěnkami, a maminky 
s kočárky nezapomněly na ochranu 
těch nejmenších. 

Ale jednalo jen o přeháňku, takže za 
chvíli déšť ustal, a dokonce se na oblo-
ze objevila duha. Děti měly k dispozi-
ci hrad, peklo a perníkovou chaloup-
ku, které věnovaly největší pozornost. 

Většina účastníků byli tradiční 
pohádkáři, a ti, co šli poprvé, urči-
tě nelitovali. Možná právě v pátek 22. 
září poznali blíž některá zákoutí Tře-
bíče. Celkem se na cestu vydalo 574 
pohádkářů, což není málo, a to ještě 
mnohé odradilo počasí. Takže zase za 
rok. A z naší strany - beze slibů.            

Honza a Lukáš dokázali na 
Karlově náměstí, že na kolech 
se dá i létat. 

 Antonín Zvěřina

Největším zpestřením tradičního 
Evropského dne bez aut na Karlo-
vě náměstí v Třebíči bylo vystoupení 
biketrialistů Honzy Šmída a Lukáše 
Müllera. Ti dokázali, že kolo není jen 
dopravní prostředek, překonávající 
dlouhé trasy, ale že jejich bicykly slouží 
i ke zdolávání různých překážek. 

Roční práce
„Na podzim roku 2013 se poprvé, po 

asi roční práci na překážkách, náš team 
vypravil mezi diváky. Přes nelehké začát-
ky jsme se pomalu vypracovali na profesi-
onální team, který vám připraví show na 
míru kdekoliv po celé Evropě.

Snažíme se každému vyjít vstříc a při-
pravit tak show právě pro vaši akci. Při 
našich vystoupeních využíváme speciál-
ně vyrobený přívěs a spoustu dalších pře-
kážek. Show moderujeme pomocí náh-
lavních mikrofonů. Nejde nám jenom 
o pobavení diváků, ale i o prezentaci 
biketrialu. 

Biketrial je poměrně mladý, ne moc 
známý sport. Je to sport, při kterém musí-
me na speciálně upravených kolech pře-
konávat překážky, aniž bychom se dotkli 
země čímkoli jiným, než pneumatikami. 
Snažíme se dostat tento sport do pově-

domí a ukázat, že na kole se dá jezdit i 
jinak, než jste zvyklí,“ píší o sobě na 
webových stránkách.  

V Třebíči sport zpropagovali dokona-
le, přítomné upozornili, že kola nemají 
sedačky z toho důvodu, že už jim na ně 
nezbyly peníze. Což byla samozřejmě 
nadsázka, ty by jim při předváděných 
kouscích překážely. 

Diváci oběma uznale tleskali, a ti 
také do svého vystoupení zapojili děti, 
přes které skákali, aniž by jim způso-
bili nějakou újmu na zdraví. Ke své 
produkci využili i některé prvky na 
náměstí a dokázali, že nemusí mít jen 
překážky speciálně připravené.

Opilecké brýle
Velkou pozornost také budily tak-

zvané opilecké brýle. Kdo si je nasa-
dil, zkrátka měl pocit, že požil vět-
ší množství alkoholických nápojů. A 
málokomu, vlastně téměř nikomu, se 
nepodařilo přejít připravenou čáru 
rovně, bez výkyvů. „Viděla jsem čáry 
tři. Nevěděla jsem, na kterou stoupnout,“ 
stěžovala si mladá paní. 

Jak jinak, i tato záležitost vyvolala 
mezi diváky diskuzi. Jeden z přihlížejí-
cích mínil, že pokud doma požije vět-
ší množství alkoholu, rozhodně nepo-
běží před dům, nenamaluje si čáru a 
nebude zjišťovat, do jaké míry je opilý. 

Jiný diskutér přemítal, že by to byla 

dobrá hra na mejdany, kdy by o půl-
noci proběhla soutěž, kdo čáru přejde 
nejrovněji. „Samozřejmě by bylo pod-
mínkou, že všichni musí zkonzumovat 
stejné množství alkoholu,“ rozumoval. 

K vidění byl, mimo jiné, i stánek 
městské policie, svoje vybavení před-
stavili hasiči z Pocoucova, kteří si stá-
le ještě připomínali požár rodinného 
domu v obci, což byla pro dědinu vel-
ká událost. 

Na pódiu se představily mladé kape-
ly, které tak měly možnost se dostat 
do povědomí diváků, čehož samozřej-
mě využily hlavně hlukem, což nebylo 
všem návštěvníkům náměstí právě po 
chuti. Ale těch pár hodin se to určitě 
dalo vydržet.  

PŘESKOČIT pět vedle sebe ležících dětí, to vyžaduje pořádnou porci umu a odvahy. Umu od biketrialistů, a odvahu od dětí, 
ale všechno dobře dopadlo.  Foto: Antonín Zvěřina

Biketrialisté na náměstí zaujali

V CÍLI pamětní listy a drobné dárky obdrželi účastníci od mni-
cha. Foto: Antonín Zvěřina

Turisté připravili další Pohádkovou Třebíč

START Pohádkové Třebíče byl tradičně v Malovaném 
domě. Foto: Antonín Zvěřina
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Hlavní body volebního programu SPD:
• Demokracii a svobodu - Už nikdy o nás bez nás.
• Ne islámu, ne teroristům. Víc je bezpečnost našich občanů.
• Konec diktátu EU. Odejdeme po anglicku.
• Spravedlnost pro každého.
• Peníze pracujícím rodinám a důchodcům. Ne imigrantům, ne parazitům.
• Vyšší platy - paušální a jednoduché daně.
• Konec rozkrádání země. Naše přírodní bohatství zpět do rukou státu.
• Vzdělání dětí a zdraví občanů na prvním místě.

Podrobný politický i volební program SPD najdete na www.spd.cz/program

Radek Koten  
52, Vojnův Městec 
IT specialista, 
jednatel společnosti

Ing. Bc. Ctibor Čepička 
49, Jihlava  
středoškolský učitel, 
krajský zastupitel

Marcela Severová 
61, Náměšť nad Oslavou 
sekretářka

Ing. Michal Galbavý 
35, Třebíč  
jednatel realitní 
kanceláře

JUDr. Petr Paul  
68, Jihlava  
jednatel společnosti

Mgr. Josef Matula 
70, Střítež  
středoškolský učitel
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Svoboda a přímá demokracie
Tomio Okamura

WWW.SPD.CZ           vysocina@spd.cz SPDVYSOCINA
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Akce platí od 2. 10. 2017

TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

79 Kč,
AKCE !

www.modaprostejov.cz

Připravili jsme pro Vás skvělou akci. Pánský opasek 
ve všech velikostech jsme nyní pro Vás zlevnili ze 199,- Kč 
na skvělých 79,- Kč. Neváhejte! Platí do vyprodání zásob. 
A pozor!! Nyní nabízíme pánské obleky v naprosto 
všech velikostech!! Přijďte si vybrat! Těšíme se na Vás!

PÁNSKÝ

OPASEK
POUZE

NYNÍ

Ústředním mottem naší kampaně 
je „Můžeme.“ Vyjadřujeme tím, že 
když budeme chtít, tak:

 můžeme zachovat českou koru-
nu,

 můžeme zůstat svobodnou 
zemí bez kvót na migranty a další-
ho diktátu Bruselu,

 můžeme méně úřadovat a mít 
více svobody.

Vyjadřujeme tím naše přesvěd-
čení a naši jistotu, že máme na to 
být suverénní a prosperující zemí, 
že není pravda, že současný vývoj 
je nutný a nezvratný, a že se musí-
me stále někomu či něčemu podři-
zovat.

Zachování české koruny. 
To považujeme za prioritu v oblas-
ti ekonomiky. Euro je od počát-
ku politický, a nikoli ekonomický 
projekt. Proto nefunguje. Brusel-
ští politici tento experiment, který 
ohrožuje prosperitu a budoucnost 
nejen eurozóny, ale celé Evropy, 
zneužívají ke svým cílům. Křiví 
tak nejen trh, ale zejména zasahu-
jí destruktivně do fungování eko-
nomik států, které euro zaved-
ly. Pošlapávají základní principy a 
pravidla trhu a obchodu. Řecko se 
stále potácí na okraji bankrotu, Itá-

lie  dvacet let stagnuje, ve Španěl-
sku je obrovská nezaměstnanost. 
Nůžky mezi severem a jihem Evro-
py se stále rozevírají. Stále se tisk-
nou další a další nekryté peníze. 
Evropská centrální banka pod tla-
kem politiků neplní svoji roli.  Jsou 
ale porušovány i platné finanční 
mezinárodní smlouvy, například 
Maastrichtská smlouva. Vnitř-
ní dluh eurozóny neustále narůs-
tá, a jednou se bude muset splatit. 
Obchoduje se s toxickými státní-
mi dluhopisy. Přidat se do eurozó-
ny, znamená uvrhnout na Českou 
republiku, respektive na našeho 
daňového poplatníka odpovědnost 
za část dluhu, který jsme nezpůso-
bili. Tento dluh stále narůstá a je 
na hranici splatitelnosti, možná již 
za ní. Euro spěje ke svému konci a 
eurozóna míří ke svému rozpadu. 
Pro Českou republiku by zave-
dení eura byla fatální chyba a 
znamenalo by konec prosperity 
a začátek ekonomického úpad-
ku. Svobodní prosazují zachová-
ní koruny jako jedinou správnou 
cestu.

Žádné kvóty. Evropská unie 
zvolila diktátem suverénním stá-
tům zcela chybný směr, který ji 
odvádí od demokracie a stále víc 

a více stáčí k nové formě totali-
ty. Lisabonská smlouva znamena-
la sice částečnou ztrátu suverenity 
členských států, ale stále by se měly 
zohledňovat demokratické princi-
py v mezinárodní politice. Kvóty, 
vyhrožování zastavením eurodota-
cí, výhružky a sankce za nepodvo-
lení se kvótám je útokem na demo-
kratické principy a na evropské 
hodnoty. Tedy na to, čím se právě 
EU zaštiťuje. Integrace menšin se v 
západních zemích nepodařila, a je 
nutno si to přiznat. Snaha brusel-
ských byrokratů a politiků rozšířit 
důsledky migrační krize i do střed-
ní a východní Evropy je nezodpo-
vědné, nedemokratická a pokrytec-
ké. Česká republika se nikdy nesmí 
podobným diktátům podřídit. Již 
není rok 1938 ani 1968. Svobod-
ní říkají jasně: Stále jsme a bude-
me hrdou zemí. Máme na to být 
prosperující a svobodnou spo-
lečností a již několikrát jsme to v 
minulosti prokázali.

Omezení byrokracie. 
Stále se zvětšující byrokratická a 
administrativní zátěž leží na všech 
občanech ČR, a zejména na pod-
nikatelích. Často zcela zbytečná 
jsou všelijaká povolení, hlášení a 
výkazy. Nejenže obtěžují, ale brzdí 

i ekonomický růst a přinášejí zby-
tečnou administrativní práci a zby-
tečné náklady. U nás je nyní plat-
ných a účinných kolem 2 milionů 
různých zákonů, vyhlášek a práv-
ních norem všech druhů. Již není 
téměř možné se v této legislativní 
džungli vyznat. Tento stav kritizu-
je i předseda nejvyššího správního 
soudu. Sněmovna přitom stále pro-
dukuje další a další regulace. Toto 
je nutné zastavit. Regulujme pou-
ze tam, kde je to nutné. Svobodní 
prosadí rušení zbytečných záko-
nů a norem, snižování byrokra-
cie a omezení vlivu a zásahů stá-
tu tam, kde je to zbytečné.

 Pokud již nevěříte politickým 
stranám, kterým jste dali v minulosti 
svoji důvěru, 

 pokud doufáte v lepší budouc-
nost,

 pokud jste přesvědčeni o nutnos-
ti změny v politice a ekonomice,

 pokud věříte našemu programu 
a našim ideálům o svobodě,

 dejte důvěru Svobodným, nezkla-
meme Vás!

 Lídr kandidátky Strany 
svobodných občanů na Vysočině
 Ing. Zdeněk Sadecký, Ph.D.

VOLTE SVOBODNÉ, VOLTE LEPŠÍ 
BUDOUCNOST, VOLTE 12

OTEVŘENO
I V SOBOTU 

8–12 hodin

St ední odborná škola
a st ední odborné 

u ilišt  T eš
Nabízíme obory:

s maturitním vysv d ením

s výu ním listem

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ  I  ZAHRADNICTVÍ  I  PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHA  – ÍŠNÍK

CUKRÁ , EZNÍK UZENÁ
TRUHLÁ

KV TINÁ SKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHA SKÉ A CUKRÁ SKÉ PRÁCE

EZNICKÉ A UZENÁ SKÉ PRÁCE
TRUHLÁ SKÉ PRÁCE, PE OVATELSKÉ SLUŽBY

www.sskola-trest.czTel.: 567 112 811, 608 196 484
dana.slavickova@outlook.cz

TERMÍNY DNE OTEV ENÝCH DVE Í SLEDUJTE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
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maturitní obory: 
STAVEBNICTVÍ  
pozemní stavitelství, stavební  
obnova, architektura a design,
ekonomika a podnikání
3

 
 

stavební práce
nástavbové studium: 

2018/19

9. prosince 2017

 

TALENTOVKY NANEČISTO – 11. 11. 2017

Program všech akcí na webových stránkách
www.helenin.cz nebo na Facebooku

Navštivte umělecké ateliéry a seznamte se s náplní
oboru Arts management – jediného v ČR

DNY OTEVŘENÝCH

ATELIÉRŮ
NA VYSOČINĚ
6. a 7. 10. 2017

DNY OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ
10. 11. 2017
vždy 8–16 hod
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Knížku Antonín Kalina napsa-
la Aneta Chytková,  a na úvod 
festivalu Šamajim ji pokřtil his-
torik Rudolf Fišer. Dílo vzniklo 
za studia Anety na gymnáziu, 
nyní autorka pokračuje ve vzdě-
lávání na Masarykově univerzitě 
v Brně.

 Antonín Zvěřina
Napsala a pokřtila jste knihu o 

Antonínu Kalinovi. Co vás k tomu 
vedlo?

Měla jsem povinnost napsat semi-
nární práci na třebíčském gymná-
ziu. Zprvu jsem nevěděla, jaké téma 
si mám zvolit. Rozhodovala jsem se 
mezi osobnostmi Antonína Kaliny a 
Jana Kubiše. 

Když jsem měla možnost se setkat 
s vnučkou Kaliny Alexandrou Boda-
mer, věděla jsem, že seminární práce 
bude o tomto zachránci židovských 
chlapců. Věnovala jsem se tomu od 
prázdnin celý podzim roku 2015. 
Tehdy ještě o něm tolik informa-
cí nebylo. O jeho osobě vyšla pouze 
kniha od Stanislava Motla. Chtěla 
jsem o jeho osobnosti vypátrat něco 
nového. 

Kde jste všude pátrala?
Hlavně v třebíčském okresním 

archivu. Velice mně pomohla archi-
vářka Jitka Padrnosová. Informace 
jsem získávala také od Jaromíra Sla-
víka, což je synovec Antonína Kali-
ny. A od paní Alexandry Bodamer, 
která žije v USA, ale dopisovala jsem 
si s ní. Stále ještě přes maily udržuje-
me kontakt. 

Ta mně poskytla mnoho zajíma-
vostí. Měla jsem možnost se setkat i 
se Stanislavem Motlem, jenž, jak už 
jsem zmínila, o Antonínu Kalinovi na-
psal obsáhlou publikaci. Ten mi také 
pomohl a vysvětlil některé náležitosti 
ohledně jeho života.

Co jste se dozvěděla nového, pře-
kvapily vás některé informace?

Nových informací bylo hodně, 
vůbec jsem netušila, že byl tolikrát 
zatčen. Sice se psalo, že to byl rebel, 
ale o jeho problémech se zákonem 
jsem nevěděla. Že byl i několikrát sou-
zen. Zaujala mě jeho povaha, byl velice 
výbušný. 

Zjistila jsem i některé nové informa-
ce o jeho životě po válce, a samozřej-
mě mě zajímala i jeho činnost v kon-
centračním táboře Buchenwald, kde 
děti zachránil. Vycházela jsem i z mate-
riálu, který napsal sám Antonín Kalina, 
a je uložený v třebíčském archivu. Tam 
jsem se dozvěděla mnoho i o jeho 
působení v třebíčském zastupitelstvu. 

Málo se o jeho osobě ví z doby 
poválečné. Neláká vás tato část jeho 
života?

Pro mě jako pro studentku by to bylo 
velice složité, neměla jsem přístup do 
pražských archivů, kde tyto materiály 
určitě jsou. Také tedy nemám pováleč-
nou dobu úplně zmapovanou. Jenom 
vím, že pracoval na ministerstvu prů-
myslu, či že měl chatu v Hloubětíně, 
kde často pobýval zejména na sklonku 
života. Třeba teď, když budu studovat 
vysokou školu, se mně naskytne mož-
nost podívat se i do pražských archi-
vů. Ale to vše je otázkou času. 

Tedy vás láká dozvědět se další 
informace?

Určitě. Jak jsem se zmínila, když to 
dovolí čas, ráda se pustím do objevo-
vání dalších informací. 

Znamená to, že vás historie osob-
ností zajímá?

Zajímá mě celková historie, i his-
torie osobností. K historii jsem měla 
kladný vztah už od dětství. Chtěla 
bych dálkově studovat pedagogic-
kou fakultu se zaměřením na děje-
pis. Nevylučuji, že se v budoucnu 
budu věnovat dalším historickým 
tématům. 

Neláká vás zpracovat příběh Jana 
Kubiše?

Také jsem nad tím přemýšlela, ve 
spolupráci s třebíčským noviná-
řem Františkem Jůzou. Chtěli jsme 
o něm natočit fi lm, ale nebyl na to 
ještě čas. Začala jsem nyní studovat 
vysokou školu, takže uvidím, třeba 
něco vymyslím. 

Navštívila jste v souvislosti 
s Antonínem Kalinou koncentrač-
ní tábor Buchenwald?

Tuto možnost jsem neměla, ani 
tábor Dachau, kde byl také vězněn. 
Navštívila jsem koncentrační tábor 
Osvětim, kde Kalina vězněn nebyl. 
Určitě bych se chtěla do obou tábo-
rů podívat. 

A co rodiště Jana Kubiše, Dolní 
Vilémovice?

Obcí jsem projížděla, zatím jsem si 
jeho rodný dům a umístěnou expo-
zici neprohlédla, ale návštěvu plánu-
ji, ale opravdu bojuji s časem. 

Studium vám ho hodně zabírá?
Studium, a také koníčky. Dvanáct 

let jsem hrála na klavír. Nyní jsem 
dokončila druhý cyklus. Tančím asi 
deset let v taneční skupině Motus, a 
také již tanec trénuji. Toho času pak 
už moc není. Teď je pro mě nejdů-
ležitější rozjezd na vysoké škole. 

Bylo náročně zpracovat příběh 
Kaliny do knihy?

Hodně mi pomohl František Jů-
za. Nebylo to zase až tolik náročné, 
protože celá vycházela ze zmiňované 

seminární práce. Už se jsem tam jen 
doupravila některé části a dala text 
do knižní podoby. Doplnila jsem ji o 
informace o jeho práci v třebíčském 
zastupitelstvu, které v seminární prá-
ci nebyly. 

Proč jste vlastně psala seminární 
práci?

Na třebíčském gymnáziu je povin-
nost napsat ve čtvrtém ročníku 
seminární práci na určité téma. 
Zpracovala jsem ji už ve třetím roč-
níku a přihlásila se do soutěže Stře-
doškolská odborná činnost, ve které 
jsem přes krajské kolo došla až do 
kola celostátního. Seminární práce 
má určitá pravidla, minimální počet 
stránek a další dané náležitosti. 

Jak vaši práci ohodnotil pedago-
gický sbor?

Doufám, že se jim moje práce líbi-
la. 

A co spolužáci?
Měla jsem několik kamarádek, kte-

ré mě podporovaly. Zaznamenala 
jsem jen kladné ohlasy.   

Je pro vás velkou změnou pod-
zimní nástup na vysokou školu?

Zatím jsem tam jenom pár dnů, na 
vše se dá zvyknout. Máme víc volna, 
nemáme tolik hodin. Více je samo-
studia. 

Co vlastně studujete?
Obor média a žurnalistiku, k tomu 

mám ještě politologii, vše na Masa-
rykově univerzitě v Brně. V průběhu 
roku musíme odevzdávat určité prá-
ce, neznamená to, že máme pouze 
zkoušky. 

Co po dokončení studia?
Kdo ví. Ráda bych pracovala jako 

sportovní redaktorka, komentátorka. 
Sport mám ráda. Nebo by mě bavilo 
pracovat v reklamním marketingu. 
Také bych nezříkala role učitele na 
střední škole, proto ta pedagogic-
ká fakulta. Ráda bych pracovala spíš 
s mluveným slovem než psaným. 

Jaký je tedy váš vztah ke sportu, 
aktivní, či pasivní?

On tanec je vlastně také sport. 

Kladný vztah mám ke všem spor-
tům. V televizi se ráda podívám jak 
na fotbal, tak na hokej. Díváme se 
na přenosy s tátou. Na hokej ale 
v Třebíči nechodím, časově mi to 
nevychází. Rok jsem dělala atletiku, 
musela jsem skončit kvůli zdravot-
ním problémům s koleny.

Neláká vás zpracovat život nějaké 
třebíčské sportovní legendy?

Zatím jsem nad tím nepřemýšlela, 
ale není to špatný nápad. Popřemýš-
lím. Určitě je jich spousta, třeba tri-
atlonista Petr Mejzlík. 

Nelákalo vás hrát divadlo?
Ani ne. Kulturu mám ale ráda. 

Jeden čas jsem dělala i rozhovo-
ry s herci, kteří přijížděli do Třebí-
če, pro třebíčská média. Dokázala 
bych si něco takového představit i 
v budoucnu. A musím přiznat, že mě 
lákaly i přijímačky na DAMU, ale jen 
z toho pohledu, jak to tam probíhá. 
Divadlo je pro mě moc stereotypní.   

Na který rozhovor ráda vzpomí-
náte?

Na rozhovor s Davidem Pracha-
řem. Byl velice příjemný i poté, kdy 
jsme rozhovor dokončili. A mile mě 
překvapil Jiří Lábus.  

Připravovala jste se na rozhovo-
ry?

Začínala jste ve druhém ročníku, 
neměla jsem představu, jak něco 
takového probíhá. Proto jsem se o 
každém snažila sehnat nějaké infor-
mace. Některé otázky samozřejmě 
vyplynuly z rozhovoru.  

Setkala jste se s tím, že vás někdo 
odmítl? 

Třeba Petr Nárožný hovořit ne-
chtěl. Často se mi stávalo, že někteří 
herci nepřijeli, a hráli jejich náhrad-
níci. Jen musím říct, že většina her-
ců, muzikantů, byli obyčejní lidé, 
kteří si na nic nehráli. A že často jim 
až přílišná popularita vadila.  

Trpíte trémou?
Ani ne. Asi je to dané vystupová-

ním s tanečním souborem. Trému 
jsem neměla ani před maturitou. Ale 
třeba ještě přijde. 

ANETA CHYTKOVÁ na třebíčském 
Karlově náměstí před sousoším Cyrila 
a Metoděje, které má také svoji histo-
rii. Foto: Antonín Zvěřina

Studentku Anetu Chytkovou baví historie

NA KŘTU v Zadní synagoze se autorka knihy setkala s Jitkou Padrnosovou ze 
Státního okresního archivu.  Foto: Antonín Zvěřina
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Studenti gymnázia se seznámi-
li s abstraktní tvorbou a savá díla 
nabízí veřejnosti. 

 Antonín Zvěřina

Vernisáž výstavy prací žáků Gym-
názia Třebíč ve Výstavní síni Před-
zámčí se uskutečnila ve středu 20. 
září od 17 hodin. Bude k vidění do 
neděle 26. listopadu. 

Úvodního slova se ujala ředitel-
ka školy Alice Burešová. Poděkova-
la městskému kulturnímu středisku, 
že studentům umožnilo vystavovat 
v prostorách předzámčí. „Také svým 
kolegům, učitelům výtvarné výchovy 
Petru Bendovi a Lence Mahelové, kteří 
mají hlavní podíl, že výstava vznikla,“ 
uvedla Burešová. 

„Jsem ráda, že naši studenti mohou 
ukázat, že nejsme jenom školou, kde se 
učí a driluje, ale že studenty podporu-
jeme ve všech jejich aktivitách a rozvíjí-
me i jejich nadání. To potvrdí i vystou-
pení dvou muzikantů,“ pokračovala 
Burešová. 

Popřála studentům, kteří se na 
výstavě podíleli, aby dál rozvíje-
li svůj talent, třeba jako koníčka při 
své profesi. „Musím přiznat, že toto je 
oblast, ve které jsem nikdy nevynikala, 
a tak jim tak trochu závidím,“ pouká-
zala ředitelka Burešová.

Učitel výtvarné výchovy Petr Ben-
da vysvětlil, že studenti se při tvorbě 
svých děl opírali o svoji nápaditost, 
hravost či fantazii. „Inspiraci hleda-
li u takových mistrů, jako je Dalibor 
Chatrný a Květa Pacovská. Jedná se o 
výchozí impulz,“ nastínil Benda. 

Připomněl, že i v Třebíči je řada 
výtvarníků, kteří se kresbě věnova-
li. Za všechny jmenoval Ladislava 
Nováka. Netajil, že pro někoho může 
být výstava i zklamáním, protože se 
nejedná o akademické kresby. 

„Je to proto, že nejsme umělecká ško-

la. Nemáme tolik času, ani prostoru 
k něčemu takovému, co nabízí základ-
ní umělecká škola. Proto zde vidíte 
kresby, které mají trošku odlišný cha-
rakter,“ vysvětlil Benda. 

Upozornil, že i návštěvníci si 
mohou při návštěvě výstavy něco 
namalovat, je zde potřebné vybave-
ní, stejně jako si zahrát některé hry. 
Připomněl, že studenti se inspirova-
li i u dalšího českého významného 
výtvarníka - Karla Malicha.

Pracuje místo s pevnými materiá-
ly s drátem. Ten použili u některých 
děl i studenti třebíčského gymnázia. 
Lenka Mahelová kolegu doplnila, že 
se studenti na výstavy abstraktního 
umění, kreseb, dívají skrz prsty. 

„Když díla tvořili, uvědomili si, že 
důležitý je proces vzniku. Například 
jsme je posadili proti sobě, do kaž-
dé ruky vzali tužku a kreslili pomocí 
pohybu zápěstí a až do chvíle, kdy už 
opravdu nemohli,“ naznačila Mahelo-
vá jednu z technik.

Tvůrci děl pracovali i s písmem, 
největším hitem se staly piškvorky. 
„Při jejich hraní vznikaly velice zají-
mavé struktury, a studenti si užíva-
li, že při hodině mohou hrát tuto hru. 
Pochopili, že abstraktní umění není jen 
to, co vidí, ale i co zažijí,“ dodala Len-
ka Mahelová. 

NA VERNISÁŽI v Galerii předzámčí zahráli a zazpívali Dominik Smejkal a 
Michal Nováček.  Foto: Antonín Zvěřina

Své práce vystavují žáci gymnázia

Nedělnímu Chovatelskému dni 
v areálu Polanka v Třebíči, poblíž 
venkovního koupaliště, vždy před-
chází sobotní průvod koní na cent-
rálním Karlově náměstí. Protože se 
jedná o naprosto ojedinělou podí-
vanou, nemohl jsem tam chybět ani 
letos. 

Průvod vždy na Karlovo náměstí 
zamířil z areálu bývalého školního 
statku. Protože by se mi líbila fota, 
kde by v pozadí fi gurovala památ-
ka UNESCO, bazilika sv. Proko-
pa, mířím na nově zrekonstruovaný 
Podklášterský most. 

Průvod má vyjít v 9.30 hodin, ale 
ani o půl hodiny později se nic nedě-
je. „Vy čekáte na ten průvod koní?“ ptá 
se mě maminka s malým dítětem. 
„Ano, má se přes most vydat na Karlo-
vo náměstí,“ odpovídám, a maminka 
spěchá na určené místo, a já prokřeh-
lý pořád postávám dále na místě. 

Trochu mě zahřeje zelený čaj 
z blízké cukrárny, a pak už se mi vše 
zdá být víc než podezřelé. „Půjdu si 

do bankomatu na náměstí vybrat pení-
ze,“ říkám si pro sebe a moje kroky 
se béřou tímto směrem. 

Při vstupu na náměstí se mně orosí 
zkřehlé čelo. Průvod se už po náměs-
tí promenuje. Zaplať pánbů, že pení-
ze v kapse došly!

V tu nejsprávnější chvíli. Fotím 
jako zběsilý a ještě stačím obdivovat 
krásu koní. A nejen koní, ale i jezd-
ců, a hlavně jezdkyň na koních, a 
také krásu bryček, a dokonce jedno-
ho originál dostavníku.

Osádky bryček jsou v dobových 
oblecích, nebo alespoň koňácky 
oblečeny. Na jedné dokonce jede 
nevěsta. A aby těch nevěst neby-
lo málo, k obřadní síni Malovaného 
domu míří opravdická nevěsta, takže 
si s imitací mohou zamávat. 

Co říct na závěr? Pochvalu zaslouží 
všichni účastníci za ukázněnost. A 
další pochvalu ti koňáci, kteří do 
Třebíče přijeli i ze vzdálených míst. 
A také řidiči motorových vozidel, za 
ohleduplnost.   -zt-

JEDEN z koňských potahů lákal na nedělní Chovatelský den na Polance. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Průvod koní po náměstí se lidem líbil

Stacionář 
otevře dveře

V rámci Týdne sociálních služeb 
bude v Denním rehabilitačním 
stacionáři pro tělesně a mentál-
ně postižené Třebíč v Družstevní 
ulici v Třebíči ve středu 4. října 
Den otevřených dveří. Návštěv-
níci stacionář mohou navštívit 
od 8 do 15 hodin. V deset hodin 
se uskuteční krátké vystoupení 
klientů II. oddělení k příležitos-
ti deseti let registrace stacioná-
ře jako poskytovatele sociálních 
služeb.  -zt-

Klub připravil nenáročný výšlap
Klub zdraví Třebíč pořádá v sobotu 30. září od čtrnácti hodin 

Výšlap poušovskými cestičkami. Účastníci se sejdou v tuto 
dobu před fi rmou ZON v ulici V. Nezvala, naproti autobusové-
mu nádraží. Trasa je vhodná i pro kočárky. Přibližná délka trasy 
činí sedm kilometrů.  -zt-

Město Třebíč se připoji-
lo k iniciativě, která si dala 
za cíl v historických částech 
měst umísťovat menší doprav-
ní značky. Rada města tuto 

náležitost odsouhlasila. Zna-
menalo by to například, že 
by se tyto značky objevily v 
Židovské čtvrti.   -zt-

Lávka kolem skály, která vede podél řeky z tře-
bíčské židovské čtvrti do Hasskovy zahrady, pro-
šla letos provizorní opravou. Pracovníci odboru 
dopravy a komunálních služeb přistoupili k funkční 
rekonstrukci výdřevy lávky.

„V poškozené a téměř dosloužilé výdřevě byly díry, 
které jsme provizorně opravili pláty plechu. V jarních 
měsících příštího rok připravujeme generální opravu 
lávky. Ta bude zahrnovat očištění ocelové konstrukce, 
nový nátěr a výměnu výdřevy,“ uvedl místostarosta 
Vladimír Malý.  –zt-

Lávka kolem skály 
projde opravou

Město chce menší značky
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Přijďte k nám do prodejny BIOMAC ve Velkém Meziříčí, jsme tady jenom pro vás!!!

Hledáte 
kvalitní 

topení na zimu?
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Přecházení přes silnici vyžadu-
je velkou opatrnost, prvňáci 
už o tom vědí své.

 Antonín Zvěřina

Znáte Vendelína Neopatrného? Vy 
vážně tohoto prvňáka neznáte? To je 
pěkné kvítko. Zvláště se vyznamená-
vá na přechodech pro chodce. Prv-
ňáci ze Základní školy T. G. Masa-
ryka a Základní školy Benešova už 
vědí, co je zač.

Seznámili se s ním tehdy, když se 
učili, nebo si zopakovali správné pře-
cházení přes přechod i mimo něj. To 
jim vysvětlila manažerka prevence 
kriminality třebíčské městské policie 
Lucie Šerková. 

Navštívili jsme hned úvodní hodi-
nu, kde se ponaučení dostalo jedné 
z prvních tříd Základní školy T. G. 
Masaryka. Žáčci si nejdříve muse-
li namalovat přechod, s obrazci byli 
trošku na štíru, ale vybarvování jim 
šlo skvěle. A pak už začala názorná 
výuka. 

Všechny dospěláky určitě potěšilo, 
že prvňáci na mnoho otázek už zna-
li odpověď. Třeba, že na přechodu i 
mimo něj se nejprve musí rozhléd-
nout vlevo, pak vpravo, a pak opět 
vlevo, neboť automobily z té strany 
přijíždějí blíž k chodcům. Důležitý 
je oční kontakt s řidičem, aby se ujis-
tili, že o nich opravdu ví. A že se na 
přechodu chodí vpravo, svižně, ale 
neběhá se. 

Pak už došlo na Vendelína, před-
stavte si, ten kluk stál na přechodu, 

inu jak dřevo, že musel projíždějí-
cí automobil pořádně brzdit, aby 
ho nesrazil. Však také pach gum byl 
nějakou dobu v ulici cítit. 

Pak už Vendelín neměl takové 
štěstí a auto ho srazilo. Některé děti 
okamžitě věděly číslo, na které je 
potřeba zavolat o pomoc, a že první 
pomoc patří dospělákům. Na útěky 

přes přechod s možností pádu Lucie 
Šerková upozornila, ale jeden z žáč-
ků dokázal klopýtnout i při pomalé 
chůzi a blíže se seznámit  s asfalto-
vým povrchem. 

Na závěr všechny děti obdržely 
drobné dárky, mezi něž patřily refl ex-
ní pásky, které chodce za tmy zvidi-
telňují. Opakování je matka moud-

rosti, jak se říká, a tak není nikdy na 
škodu si zásady přecházení zopako-
vat. Zvlášť při dnešním dopravním 
provozu. 

A co Vendelín Neopatrný? Asi 
všichni pochopili, že se jedná o 
maketu, která má prvňákům ukázat, 
co se může stát, když se na přechodu 
nedává pozor. 

Stejně jako v uplynulých letech, 
i tento rok uspořádala společnost 
MANN+HUMMEL akci pro své 
zaměstnance, jejich rodiny a přátele. 
Již tradiční rodinné dny nově vystří-
dal MANN+HUMMEL DEN, kte-
rý přinesl několik změn nejen v pro-
gramu a uspořádání, ale především 
možnost nahlédnout do výrobních i 
kancelářských prostor závodu.

Program začal ve čtrnáct hodin  
otevřením bran závodu a během 
prohlídky byly pro návštěvníky při-
praveny prezentace jak samotných 
produktů, tak ukázka moderních 
výrobních linek a prostor. 

Možnost prohlédnout si prostory 
závodu využilo téměř dva tisíce náv-
štěvníků. 

Z hlavního pódia přivítal návštěv-
níky na akci moderátor Hitrádia 
Vysočina, Pavel Bláha. V průběhu 
odpoledne vystoupily na pódiu hned 
tři hudební skupiny, v nichž účinkují 
zaměstnanci MANN+HUMMEL. 

Největším hudebním lákadlem 
večera bylo vystoupení populární 
české zpěvačky Terezy Kerndlové v 
doprovodu tanečnic. Finále večera 
zakončil český zpěvák, bavič a mode-
rátor Miloš Pokorný se svým kole-
gou z rádia, Romanem Ondráčkem, 
kteří společně tvoří kapelu Těžkej 
Pokondr. 

V tomto roce slaví společnost 
MANN+HUMMEL Service deset 
let své existence a v roce 2018 se 

chystá na oslavu 25 let od založení 
výrobní závod MANN+HUMMEL. 
Příští ročník MANN+HUMMEL 

DNE proto bude pojat právě v 
duchu oslav a brány závodu budou 
otevřeny i široké veřejnosti.  -zt-

Prvňáci se učili přecházet přes přechod, 
zopakovali si správné návyky s policií

NA ZÁVĚR se děti ze Základní školy T. G. Masaryka nechaly s Vendelínem vyfotit.  Foto: Antonín Zvěřina

Firma potěšila nejen svoje pracovníky

DĚTI se na MANN+HUMMEL DNI dobře bavily. Foto: archiv fi rmy
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www.anobudelip.cz | www.chcemelepsicesko.cz | AndrejBabis

Karlovo náměstí, Třebíč14:00

KANDIDÁTI HNUTÍ ANO
PARLAMENTNÍ VOLBY 2017

55 let, Poslanec Parlamentu ČR 
Jsem Váš kandidát za Vysočinu.

Vysočina je krásný kraj, který si 
každý zamiluje. 

Jaroslav Faltýnek

60 let, lékař, zastupitel města  
Jsem Váš kandidát za Jihlavsko. 

Jsem vysočinský lékař a medicí-
na mě baví a naplňuje. 

Zdeněk Faltus

46 let, Poslanec Parlamentu ČR 
Jsem Váš kandidát za 
Pelhřimovsko.

Po celou dobu života jsem zůstal 
věrný Vysočině. 

Josef Kott

50 let, jednatel společnosti 
Jsem Váš kandidát za 
Havlíčkobrodsko.

Procestoval jsem kus světa, ale 
nejlíp je doma, na Vysočině. 

Otto Vopěnka

28 let, projektová manažerka 
v zemědělství, zastupitel města 
Jsem Váš kandidát za Třebíčsko.

Vysočina je nádherný kus naší 
země, můj domov. 

Monika Oborná

34 let, stavební inženýr, 
radní města 
Jsem Váš kandidát za Žďársko.

Od mala jsem věděl, že chci žít 
na Žďársku.

Radek Zlesák

Zamezení dvojí kvality potravin pro české občany 

Výstavbu 5. jaderného bloku Jaderné 
elektrárny Dukovany 

Zachování dostupného zdravotnictví pro všechny 

Zákony, které povedou k podpoře a rozvoji menších 
měst a obcí 

Méně byrokracie a zlepšení podmínek pro podnikání 

BUDEME PROSAZOVAT:



O Z N Á M E N Í
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ 

SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

2. MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB PRO VOLIČE BYDLÍCÍ V TŘEBÍČI V PŘÍSLUŠNÉM 
OKRSKU, PODLE MÍSTA, KDE JSOU PŘIHLÁŠENI K TRVALÉMU POBYTU, 

JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:

V PÁTEK DNE 20. ŘÍJNA 2017 OD 14.00 DO 22.00 HODIN
A V SOBOTU DNE 21. ŘÍJNA 2017 OD 8.00 DO 14.00 HODIN.

STAROSTA MĚSTA TŘEBÍČE PODLE § 15 odst. 1 ZÁKONA č. 247/1995 Sb., O VOLBÁCH DO PARLAMENTU 
ČESKÉ REPUBLIKY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

OZNAMUJE:
  

1. VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY SE
USKUTEČNÍ:
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3. Voliči bude umožněno hlasování po-
té, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platným ob-
čanským průkazem, cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem). 
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nej-
později 3 dny přede dnem konání vo-
leb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve voleb-
ní místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, 
pokud nevstoupí do prostor určených 
pro úpravu hlasovacích lístků.

6. Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů, Městský úřad 
v Třebíči a ve dnech voleb okrskovou vo-
lební komisi o to, aby mohl hlasovat mi-
mo volební místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena.
 Třebíč 18. září 2017
  Ing. Pavel Janata  v.r. 
 starosta města
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Jiří Pecha, který obdrží Cenu 
města Třebíče, se narodil 12. lis-
topadu 1944 v Třebíči, v rodině 
divadelních ochotníků. 

Rodiče ho spolu s bratrem Františ-
kem pravidelně brali na svá představe-
ní, a od 2. třídy základní školy chlapci 
dokonce dostávali dětské role. 

Mimo ochotničení se během školy 
Jiří věnoval intenzivně i sportu. Závod-
ně běhal a hrál českou házenou. Vyu-
čil se automechanikem, ale o poznání 
víc než autodílna ho lákalo jeviště. Při 
talentových zkouškách natolik zau-
jal komisi, že byl pod podmínkou, že 
si dodatečně dodělá maturitu, přijat 
na divadelní fakultu JAMU v Brně. 
Slib sice nedodržel, školu ale úspěšně 
dokončil.

Velké přátelství
Na JAMU se seznámil s Bolkem 

Polívkou, který do školy přišel, když 
Pechovi zbýval jediný rok studia. 
Během této krátké doby vzniklo vel-
ké přátelství, které výrazně ovlivnilo 
Pechův profesní život.

Polívka se stal jeho nejčastějším 
hereckým partnerem a věrným společ-
níkem v řadě recesí a aktivit. Na JAMU 
vzniklo z popudu profesorů divadlo 
Husa na provázku, a Pecha stál u jeho 
zrodu.

Prošel sice angažmá v divadle Večerní 
Brno a ve Slováckém divadle v Uher-
ském Hradišti, ale už v roce 1972 defi -
nitivně zakotvil v Divadle na provázku 

a odehrál tam svá zásadní představení. 
K vrcholům jeho divadelního herectví 
patří ztvárnění titulní role v Shakespea-
rově dramatu Král Lear a v komediální 
hříčce Babička - fetišistická revue. 

Za tuto hru obdržel ocenění Nadace 
Alfreda Radoka. Známé je rovněž jeho 
divadlo jednoho herce Nejsem svůj 
pes. I když Pecha patřil k výrazným 
hercům jihomoravského regionu, do 
televize a fi lmu pronikal jen s velkými 
obtížemi. 

Na televizní obrazovce se poprvé 

objevil v roce 1973 v pohádce brněn-
ského studia Kazisvěti, ve fi lmu až o pět 
let později, když jej Vladimír Sís spo-
lu s dalšími herci Divadla na provázku 
obsadil do fi lmového zpracování diva-
delního představení Balada pro bandi-
tu. Pecha si zahrál velitele četníků.

Svérázné postavy 
V 80. a 90. letech se herec postup-

ně stal představitelem svérázných 
vedlejších postaviček, především v 
projektech svého úspěšného kama-

ráda Bolka Polívky: hajný ve snímku 
Šašek a královna, anděl v Dědictví 
aneb Kurvahošigutentag. Do obec-
nějšího povědomí diváků se zapsal 
zejména díky zábavnému pořadu 
Manéž Bolka Polívky z konce 80. let. 

Další role získával v souvislosti 
s aktivitami Divadla na provázku. 
Fanoušci si Jiřího Pechu spojují nej-
častěji se seriálem Bylo nás pět, kde 
si zahrál starého Zilvara z chudo-
bince, nebo s pohádkou Lotrando 
a Zubejda, kde se objevil jako starý 
Lotrando. 

Jiří Pecha je podruhé ženatý, z prv-
ního manželství, ukončeného roz-
vodem, má dceru, která žije v Aus-
trálii. Se svou druhou ženou Janou 
má dvě dcery. Vedle Bolka Polívky 
za své blízké přátele považuje Miro-
slava Donutila a Arnošta Goldfl a-
ma. 

Pojí se k němu přezdívka Pe-
ca, jako zkratka slova pecivál, což 
pochází z dob vysokoškolských stu-
dií, kdy nepatřil k nejpilnějším žá-
kům. Zajímavostí je rovněž Pechova 
znalost brněnského slangu zvané-
ho hantec, díky kterému se objevil v 
několika reklamách.

Odbornou kritikou je Pecha 
považován za instinktivně až živočiš-
ně hrajícího herce, se širokým rejst-
říkem, od ryze komediálních kreací 
až k dramaticky vyhraněné látce. Ve 
volném čase si rád zahraje kulečník.
 S využitím  CSFD.cz -zt-

JIŘÍ PECHA (vpravo) na setkání Boroviňáků s další borovinskou legendou, fot-
balovým internacionálem Ivem Novákem.  Archivní foto: Antonín Zvěřina 

Pecha je celoživotním kamarádem Polívky
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Vyvinuli jsme pro Vás motor 1.0 TSI – náš nový symbol dynamiky a úspornosti. Ve městě si Vás získá tichým 
a kultivovaným chodem. Vyjeďte s ním na svou oblíbenou silnici a užívejte si jeho výkon 81 kW i lehkost, s jakou 
zrychluje z 0 na 100 km/h pod 10 sekund. Zajímají Vás auta spíš z ekonomické stránky? Pak oceníte kombinovanou 
spotřebu 4,6 l/100 km, vysokou životnost, podloženou intenzivními zátěžovými testy, nebo výhodné financování 
se ŠKODA Financial Services. Navštivte nás a odhalte sami výhody motoru 1.0 TSI ve voze
ŠKODA RAPID SPACEBACK při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

DOST SILNÝ
A ÚSPORNÝ

Přijďte se sami přesvědčit

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
Brněnská 123
674 01  Třebíč 
Tel.: 568 823 853
www.horacke-tr.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
 ŠKODA RAPID SPACEBACK: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km
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V Třebíčském centru vznik-
ly dětské skupiny. Ty nahradi-
ly dřívější miniškoličky. Jejich 
přínos vysvětlila předsedky-
ně Třebíčského centra Anna 
Machátová.

 Antonín Zvěřina

Proč dětská skupina v Třebíč-
ském centru vůbec vznikla?

Třebíčské centrum poskytuje kom-
plexní služby pro rodinu, a jeho akti-
vity směřují nejen na rodiče a děti, 
ale i celé rodiny. Služby péče o děti 
od dvou let jsme vždy poskytovali v 
rámci takzvaných miniškoliček, kte-
ré měly různou otevírací dobu, různé 
zaměření a přístup. 

O většinu z nich byl mimořádný 
zájem, poptávka přesahovala nabíd-
ku, museli jsme rodiče odmítat, nebo 
se domlouvat na pořadí přijetí. Navíc 
hrálo velkou roli fi nanční hledisko. 

Náš rodinný přístup s důrazem na 
individuální práci s dítětem a dosta-
tečné personální obsazení znamená 
velké náklady, které leží z větší části 
na našich bedrech - chceme, aby tyto 
aktivity byly pro rodiny dostupné, 
a proto se snažíme hledat cesty pro 
jejich  fi nancování. 

Navíc, za děti v dětské skupině si 
rodiče mohou uplatnit takzvané škol-
kovné, je to tedy významná daňová 
úleva, což v případě miniškoliček již 
nebylo možné. 

Co to tedy dětská skupina je?
Dětská skupina je legislativním 

nástrojem ministerstva práce a soci-
álních věcí, jak pomoci rodičům sla-
ďovat práci a rodinu a jak zajistit péči 
o děti již od jednoho roku. Je to tedy 
doplňková forma péče o děti, vedle 
mateřských škol a dalších ofi ciálních 
zařízení péče o děti. 

Dětské skupiny často nabízejí alter-
nativní služby, rozšířenou provozní 
dobu, jsou fl exibilnější a mohou lépe 
vycházet vstříc potřebám rodičů v 

dané lokalitě. Podle velikosti se roz-
lišují tři základní typy: s kapacitou 
maximálně šest dětí, dále s kapaci-
tou do dvanácti dětí, a největší do 24 
dětí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o 
registrovanou službu, provozova-
nou na základě samostatného záko-
na, jsou jasně dané podmínky provo-
zu, co týče hygienických podmínek, 
odborné způsobilosti pečujících 
osob a další.

A jak tedy funguje dětská skupi-
na v Třebíčském centru?

Dětská skupina vychází z našich 
dlouholetých zkušeností a refl ektu-
je potřeby rodin v Třebíči. Základní 
provozní doba je od 8 do 15 hodin, 
ovšem v případě potřeby a dohody 
s rodiči jsme schopni zajistit péči v 
době od 7 do 17 hodin. 

Možná je i jen dopolední docház-
ka. Základní věková hranice jsou dva 
roky, a typické pro naši dětskou sku-
pinu je i to, že většina dětí k nám cho-
dí dvakrát či třikrát týdně, některé 
dokonce jen jednou, jedná se zejmé-

na o menší děti, které si na odlouče-
ní od rodičů teprve zvykají. Kapacitu 
dvanácti míst v naší dětské skupině 
aktuálně zaplňuje 38 dětí.

Nejsou ty děti ještě moc malé na 
podobnou formu péče?

Tato otázka se aktuálně velmi dis-
kutuje, jsou hlasy, že dítě do tří let má 
zůstat u maminky, že není zralé na to, 
aby bylo samo „u cizích“. S dvouletý-
mi dětmi pracujeme již mnoho let, a 
je to vždy velmi individuální. 

Jsou děti, které ve dvou letech skvě-
le zvládají pobyt mimo domov, a být 
ve skupince dalších dětí přímo milu-
jí, a jsou tříleté děti, pro které je to i v 
tomto věku velmi problematické. 

Právě i díky  našim zkušenostem 
jsme schopni zajistit takový přístup, 
aby tento přechod byl co nejméně 
stresující, máme opravdu silné perso-
nální obsazení, o dvanáct dětí peču-
je minimálně pět osob, všechny mé 
kolegyně v dětské skupině jsou samy 
maminkami a dětem poskytují oprav-
du mateřskou péči. 

Navíc máme propracovaný sys-
tém tzv. adaptačního tréninku, kdy 
nabízíme v dalších našich aktivitách, 

zejména v Hravé školičce, možnost 
postupného prodlužování času, kdy 
maminka na chvilku odchází, a dítě 
je samo s naší pracovnicí.

Nejdůležitější z našeho pohledu je, 
aby dítě získalo pocit bezpečí. Naše 
pracovnice jsou schopny s rodiči 
probrat i to, na co si dát pozor, jak 
se začít připravovat. a zda je dítě na 
takovýto krok opravdu už zralé, nebo 
ještě ne. Nejmladším holčičkám 
budou dva roky v prosinci a zvláda-
jí pobyt v dětské skupině velmi dob-
ře, protože naše Centrum znají velmi 
dobře, a rodiče s nimi navštěvují naše 
aktivity pravidelně. 

Většina dětí si u vás tedy zvyká na 
režim ve školce? 

Ano, je to ideální situace, kdy rodi-
če i dítě mají čas si postupně zvyk-
nout. Ale samozřejmě vycházíme 
vstříc i rodičům, kteří tuto formu 
péče o děti řeší z pracovních důvodů, 
většinou se jedná o maminky, kte-
ré se vrací do práce na částečný úva-
zek, nebo mají domluvenou nějakou 
fl exibilní formu práce. To je jeden z 
hlavních důvodů, proč dětské skupi-
ny vůbec vznikly, a platí to i u nás.

ANNA MACHÁTOVÁ

Dětské skupiny zajišťují veškerou péči

S označením našeho města jako planety přišel 
muzikant Pavel Hlaváč. Vídeňský novinář Wolf-
gang Fassold je použil jako název dokumentární-
ho fi lmu, který natočil poté, co si Třebíč oblíbil 
natolik, že se u nás usadil. Je sice určen pro diváky 
v německy mluvících zemích, ale stojí za to podí-
vat se, co v Třebíči líbí člověku, který přichází z 
nedaleké, ale přece jen ciziny. 

Kromě pasáží o našich historických památkách 
přináší totiž pohledy pro Třebíčáky nečekané, pro 
některé možná úplně neznámé. Že byl jako prů-
vodce vybrán spisovatel Josef Formánek, nepře-
kvapí, protože o Třebíči napsal dvě knihy. (Málo-
kdo ale ví, že právě Wolfganga Fassolda požádal 
před časem Milan Šťastný o pomoc při snaze pro-
sadit Formánka na německý knižní trh).  

Že na smutnou dobu válečnou vzpomíná Susa-
ne Urbanová, je taky logické. Novinkou jsou ale 
černobílé záběry z jejího rodinného archivu. Že u 
nás začali s hokejem Patrik Eliáš a Martin Erat, ví 
každé dítě. Když ale autor věnuje několik záběrů 
festivalu sportu pořádaného na Den dětí na Kar-

lově náměstí, objevuje tuto vydařenou akci pro ty 
Třebíčáky, kteří do vnitřního města příliš nechodí. 

Jiní zas nechodí po místních hospůdkách, takže 
pro ně může být zajímavým tipem návštěva Staré 
radnice, vyzdobené Jiřím Kratochvílem ve stylu 
Julese Verna. Model historické Třebíče, vytvořený 
Stanislavem Vrškou, známe snad všichni, ale Wolf-
gang Fassold k němu přidal Vrškovu celoživotní 
zálibu v leteckých modelech, létání v letadle vlast-
ní výroby, a také knihu o Třebíčácích sloužících za 
války v R. A. F., z pera jeho partnerky Evy Pokor-
né. 

Podtitulu fi lmu „Vše o lidech, kultuře a památ-
kách“ dostát nejde, to by musel trvat několik 
hodin (však bylo tolik materiálu skutečně natoče-
no), ale to hlavní v něm máme. O Šamajimu hovo-
ří Dagmar Juráňová, o borovinském Alternáto-
ru Milan Krčmář. Z festivalu Zámostí uvidíme za 
všechny originální místní kapely aspoň Zouváky 
boží, procházku po židovském hřbitově dokreslu-
je hudba připomínající muziku Neila Younga pro 
fi lm Dead Man, v komentáři ke Karlovu náměstí 

nás potěší, že přes vředy z komunistické éry mu 
zůstává italský nádech. 

Kromě turisticky atraktivních míst navštívíme 
taky Kočičinu, protože v tamní kavárně se scházejí 
ti, kteří na Planetě Třebíč přistáli. Cizinci, kteří se 
v našem městě usadili. Důvody, proč si vybrali na-
ši „planetu“, jsou pro třebíčské usedlíky zajímavé. 

Jestliže někteří z nás by chtěli do světa, jiní volí 
Třebíč, protože je „pomalejší než Singapur nebo 
Dubaj“ a pochopitelně ne tak drahá. Zatímco nám 
připadá malá, ti, kteří poznali kus světa, jsou rádi, 
že je dost velká na to, aby v ní bylo co dělat a s 
kým se potkávat, a zároveň že je tu blízko do škol, 
a vlastně všude. 

Aniž bychom si třeba vůbec všimli, kolik lidí a 
z kterých částí světa se u nás zabydlelo, může nás 
těšit, že pro ně jsme „přátelští a otevření lidé“.  Což 
je přesné naplnění starého, ale i dnes používaného 
sloganu „Třebíč – město dobrých přátel“. A to js-
me si u autora fi lmu neobjednali, to je názor těch, 
kteří na naší planetě šťastně přistáli.   

 Milan Zeibert

Přistání na Planetě Třebíč se objeví 
ve fi lmu Wolfganga Fassolda

TŘEBÍČSKÉ centrum připravuje programy i pro nejmenší návštěvníky.
 Foto: archiv centra
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Zdeňka Marková
Žena, která pomáhá 
domácí hospicové péči

Pavel Pacal
Náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina

ODVAHA PŘEVZÍT 
ODPOVĚDNOST

„Stát má sloužit, ne překážet.“

VOLTE 
ŠŤASTNOU
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Věci do dražby věnovali i popu-
lární osobnosti, většina oslove-
ných se ale neozvala.  

 Antonín Zvěřina

Sekáč trochu jinak, akci s tímto 
názvem v polovině září uspořádal 
Paprsek naděje při třebíčské chari-
tě ve svých prostorách v ulici Gen. 
Sochora. Pracovnice Paprsku ji letos 
připravily poprvé.

„Bylo to na podnět vedení chari-
ty, abychom naši činnost představi-
ly. Chtěly jsme uspořádat něco, co nás 
bude bavit. Protože rády nakupujeme 
v sekáčích, rozhodly jsme se pro tuto 
formu,“ vysvětlila koordinátorka rea-
lizace projektu Paprsek naděje Jin-
dřiška Šmejkalová.

Připustila, že původní záměr uvažo-
val o malé akci, která se postupně 
rozrůstala. Původně se mělo jed-
nat pouze o prodej oblečení. „Pak 
nás napadlo oslovit známé osobnosti 
a získat od nich do dražby jejich věci,“ 
vzpomínala Šmejkalová. 

Kulturní program 
Pořadatelky si uvědomily, že musí 

také lidem nabídnout určité zázemí, 
i kulturní program. Dalším bodem 
programu se tak stala módní přehlíd-
ka za pomoci studentů Katolického 
gymnázia. „Takže se nakonec jedna-
lo o poměrně velkou akci,“ podotkla 
Šmejkalová. 

Oblečení Paprsek získával pomo-
cí darů. „Neoslovily jsme veřejnost, a 
přesto se nám sešlo obrovské množství 
oblečení. Něco věnovali pracovníci cha-
rity, s dary přicházeli kamarádi, tako-
vé množství jsme vážně nečekaly,“ při-
pustila Šmejkalová. 

Netajila, že Paprsek naděje uvažu-
je, že v příštím roce akci zopakuje. „I 
když jsme si původně říkaly, při všech 
starostech, že nikdy více,“ pousmála se. 
Úspěch ale organizátorky přesvědčil, 
že má cenu Sekáč trochu jinak zopa-
kovat. 

Pokud jde o oblečení, které zbylo, 
pracovnice ho vytřídí a pěkné kous-
ky si ponechají právě pro příští roč-

ník. „Divadelní soubor Ampulka pořá-
dá ve svých prostorách podobnou akci 
na podporu psího útulku (akce se koná 
v sobotu 30. září od 16 do 20 hodin, 
pozn. red.), chceme jim něco věnovat,“ 

NÁVŠTĚVNÍCI Sekáče trochu jinak měli z čeho vybírat. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Zisk pomůže klientům Paprsku naděje
 Posláním Paprsku naděje – Centra 

služeb pro podporu duševního zdraví 
Třebíč je umožnit bezplatně a dobrovol-
ně využívat službu sociální rehabilitace 
dospělým lidem s duševním onemoc-
něním. Vytváří bezpečné a přátelské 
prostředí pro setkávání a komunikaci, 
poskytuje duchovní podporu. 

Pomáhá a podporuje řešení konkrét-
ních problémů, při nácviku a rozvoji 
schopností a dovedností, které mohou 
vést k samostatnému zvládání každo-
denního života. 

Službu poskytuje v prostorách Paprsku 
naděje, v přirozeném prostředí uživatelů 
služby, nebo na jiném dohodnutém mís-
tě. Cílovou skupinou jsou lidé z regionu 
Třebíčska ve věku 18 až 70 let, trpící 
duševním onemocněním, kteří potřebují 
získat schopnosti a dovednosti k samo-
statnému zvládání každodenního života. 
Služby jsou zdarma. 

Paprsek naděje

MAMINKA  získala pro svého manžela originální sparťanský dres.
 Foto: Antonín Zvěřina

Večery se zaměří 
na partnerské vztahy

Manželské večery pořádá v říjnu a 
v listopadu Centrum podpory rodin. 
První setkání s názvem Pevné zákla-
dy, se ve středu 11. října od 17.30 
do 20 hodin uskuteční ve vyhlídko-
vé restauraci Panorama v Třebíči na 
Karlově náměstí. 

Další se konají v sídle Centra Ruth. 

Ve středu 25. října má setkání název 
Umění komunikace, ve středu 1. lis-
topadu Řešení konfl iktů, a ve středu 
15. listopadu Síla odpuštění. Lekto-
ři Pavel a Míla Bajerovi rádi cestují, 
hrají spolu tenis, realizují vztahové 
kursy a vedou spolu často rozhovory 
o vztazích mezi muži a ženami. -zt-

Do Týdne knihoven, který se usku-
teční od pondělí 2. do úterý 10. října, 
se také letos připojí třebíčská městská 
knihovna. Letos se jedná o 21. ročník. 
Na co se mohou těšit návštěvníci tře-
bíčské knihovny?  

Pracovníci připravili žánrově velice 
pestrý program - besedy, přednášky, 
koncerty, divadlo, registrace zdarma i 
amnestie upomínek. Knihovnu navští-
ví například spisovatel a publicista Jiří 
Padevět, autor řady významných pub-
likací zabývajících se životem a pomě-
ry v protektorátní a poválečné době v 
Československu. 

Přijedou i oblíbené autorky dětských 

knížek Daniela Krolupperová a Vero-
nika Válková.  Z monarchie do repub-
liky na křídlech hudby a poezie se 
zájemci přenesou s Viktorem Velkem 
a Ostravskou bandaskou, a 9. výročí 
založení Francouzského klubu osla-
ví návštěvníci s brněnskou kapelou 
Django Jet.

Třebíčská bylinkářka Ludmila Horá-
ková přiblíží účinky drahých kamenů 
na tělo, a přijede i známý chiroprak-
tik Vinci László.  Nejen Týden kniho-
ven, ale i Den seniorů oslaví přítom-
ní s herečkou Zdenou Herfortovou, 
kterou je známá z oblíbeného seriálu 
Četnické humoresky.   -zt-

Týden knihoven nabídne 
pestrý program

Seminář Jak jíst zdravě pořádá Centrum podpory rodin Ruth v pondělí 9. 
října od 17 hodin ve svých prostorách na Karlově náměstí v Třebíči. Pomůže 
účastníkům orientovat se v této oblasti nejen v teoretické rovině, ale přine-
se i praktické zkušenosti ve formě přípravy pokrmů spojené s ochutnávkou 
potravin, připravených zdravě a nutričně vyváženě. 

Beseda na téma Závislosti a jak s nimi žít, se koná ve stejných prostorách 
v úterý 24. října od 17 hodin. Zájemci se zorientují v typech nejčastěji zne-
užívaných návykových látek, a příznacích, které vyvolávají. Přiblíží důvody, 
proč se lidé stávají závislými a odkáže na systém odborné péče.  -zt-

Centrum pořádá dvě přednášky

nastínila Šmejkalová. 
Část oděvů obdrží sdružení Vrátka, 

část poputuje do charitního šatníku. 
„Určitě nechceme nic vyhazovat,“ zdů-
raznila Šmejkalová. Pokud jde o 
osobnosti, Paprsek jich oslovil veli-
ké množství. „Bylo těžké na ně získat 
kontakty, a málo z nich zareagovalo,“ 
přiznala Šmejkalová. 

Pochválila herečku a zpěvačku 

Olgu Lounovou, podepsaný dres 
poslala Martina Sáblíková, předměty 
věnovala i třebíčská hokejová legen-
da Oldřich Válek. Celkem Paprsek 
získal včetně sponzorských darů asi 
47 tisíc korun. 

Zisk překvapil
„Předpokládáme náklady zhruba 

jedenáct tisíc korun, takže čistý zisk 
bude 36 tisíc korun,“ spočítala Šmej-
kalová. Netajila, že částka organizá-
torky mile překvapila. Motivací pro 
další ročník se staly i kladné reakce 
klientů. 

Těch nyní Paprsek eviduje při-
bližně pětašedesát. „Spolupracujeme 
s psychiatry, jezdíme do psychiatric-
kých léčeben v Jihlavě a v Jemnici. Tak 
prezentujeme naše služby. Lidé si také 
vzájemně řeknou, co nabízíme. Kaž-
dou středu umožňujeme od 17 hodin 
pobyt i lidem s duševním onemocně-
ním, kteří nejsou přímo klienty našeho 
zařízení,“ poukázala Šmejkalová.     

Pokud jde o zmiňovaný zisk, Papr-
sek jej využije ve prospěch klientů. 
Hodlá v prostorách zřídit chráněné 
byty, nyní se řeší projekt a potřeb-
né fi nance. Peníze by pak mohly 
posloužit na jejich vybavení. „Urči-
tě nám pomohou,“ dodala Jindřiška 
Šmejkalová.  
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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-
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Třebíčské kulturní léto vyvr-
cholilo v sobotu 16. září tradič-
ním Bramborobraním. O zhod-
nocení jsme požádali ředitelku 
Městského kulturního střediska 
Třebíč Jaromíru Hanáčkovou.  

 Antonín Zvěřina

Přineslo letos Třebíčské kulturní 
léto něco nového?

Na úvod musím říct, že se jednalo 
celkem o deset akcí. Začínalo se křtem 
videa kapely Carmen, což je třebíčská 
rocková legenda. 

Druhou novou akcí byla ZUŠ OPEN 
TŘEBÍČ - Festival zájmové umělecké 
tvorby na Karlově náměstí, což byla 
též vydařená akce. 

Když se přeneseme k tradičním 
akcím?

V kalendáři se samozřejmě objevil 
tradiční festival Zámostí. Také Slav-
nosti růžových vín si našly svoje pev-
né místo mezi třebíčskými kulturními 
akcemi.

Další akcí byla Svatoprokopská 
pouť.

Potěšila mě účast veřejnosti. Letos 
jsem měla pocit, že si pouť konečně 
našla svoje místo v kulturním létě. Pře-
ce jen účast v minulých letech příliš 
vysoká nebyla. Letos nám také přálo 
počasí, nebyla zima, ani příliš horko. 

Oživené židovské město?
Mělo velmi dobrou návštěvnost. 

Opět bylo optimální počasí. Pověst o 
této akci se šíří po celé Vysočině v tom 
nejlepším slova smyslu. 

Filmy pro Karla IV.?
Letos jsme už nespolupracova-

li s Pavlem Čadíkem. Bylo to z toho 
důvodu, že jsme přešli na digitální 
promítání. V roce 2016 se ukázalo, že 
promítání starší technologií už nemá 
potřebnou kvalitu. 

Zaznamenali jsme v této oblasti i při-
pomínky z řad diváků. V trendu digi-
tálního promítání budeme pokračovat. 

V příštím roce se fi lmy zaměří na 
herce Ondřeje Vetchého, a týdenní 
promítání chceme uzavřít fi lmem Po 
strništi bos. 

Festival Šamajim?
To je také tradiční záležitost. Zamě-

řuje se na osobnost Antonína Kaliny, 
třebíčského rodáka, který se zapsal 

do dějin záchranou zhruba tisícovky 
židovských chlapců v koncentračním 
táboru Buchenwald. 

Přijíždějí na něj i lidé ze zahrani-
čí. Popularita festivalu roste každým 
rokem. 

Slavnosti Tří kápí?
Jsem vděčná Davidovi Vejmělkovi 

a jeho partě, že s námi spolupracují, 
že dokáží Podzámeckou nivu zaplnit 
historickými atrakcemi. Také oceňuji 
vystoupení manželů Novotných z Ptá-
čova s drezúrou fríských koní. Přesto 
jsem uvažovala o něčem novém. Spo-
jila jsem se se skupinou Štvanci z Br-
na, a výsledkem byl hojně sledovaný 
dvouhodinový historický středověký 
turnaj. Slibuji Třebíčanům, že skupina 
vystoupí i příští rok, s jiným progra-
mem. 

Závěr patří Bramborobraní.
Bohužel propršelo, ale ukázalo se, 

že to obyvatelům Třebíče zase tolik 
nevadí. Lavičky byly mokré, sedět se 
na nich nedalo, přesto lidé i za pomocí 
deštníků přišli. 

Program jsme zpestřili pojídáním 
bramborových švestkových knedlíků 
načas. Trochu nám pak zaskřípal časo-
vý harmonogram, ale to v příštím roce 
doladíme. Se soutěží opět počítáme, 
měla velmi dobrou sledovanost. 

Tato akce se stala také festivalem 
folklóru. 

První ročník se konal před devate-
nácti lety. Vymysleli to tehdy Marie 
Černá s Věrou Jourovou, aby se v Tře-

bíči něco v létě dělo. Jejich nápadem 
bylo i podávání bramborové polévky 
zdarma. 

Když jsem přišla na kulturní středis-
ko, chtěla jsem, aby se v létě konaly 
akce pro všechny generace a byly pes-
tré. K bramborám mě napadl folklór. 

Nejen proto, že má v Třebíči tradici, 
ale že tito lidé mají to, co dělají, rádi,a 
rádi se také setkávají. Což jim umožní-
me.

Obě zakladatelky letos vydávaly 
bramboračku. 

Obávala jsem se, že bude málo vyda-
vatelů, mnozí radní měli jiné povin-
nosti. Jistotu jsem měla u Pavla Pacala 
a Marie Černé. Proto jsem přemluvila 
eurokomisařku Věru Jourovou. Nako-
nec přišel i Pavel Heřman, ale vůbec se 
nezlobil, že na něj nezbylo místo. Ujal 
se propagace bramborové polévky. 

Bramborobraní se koná na Karlo-
vě náměstí. Plánuje se jeho přestav-
ba. Co pak?

Akce z náměstí přesuneme jinam. 
Vždyť jde jen o dvě z nich, Filmy pro 
Karla IV. a Bramborobraní. Můžeme 
využít například nádvoří zámku. 

S Muzeem Vysočiny výborně spolu-
pracujeme. I nedělní koncert Tří kápí 
se koná tam. Pokud jde o slavnost Tří 
kápí, byla bych ráda, kdyby se akce 
dostala do ještě většího povědomí 
v rámci kraje. 

Zazněly i názory, že dvě akce 
v Židovském městě, Oživené židov-
ské město a Šamajim, jdou příliš 
brzy po sobě. 

V příštím roce to tak nebude. Letos 
je dělilo jen čtrnáct dní, příští rok to 
budou tři týdny. 

Bude mít v příštím roce Třebíčské 
kulturní léto nějakou novou akci?          

Pokud jde o městské kulturní stře-
disko zůstaneme u tradičních akcí. 
Dáme příležitost i jiným pořadatelům, 
aby svoje akce do kulturního léta při-
hlásili. My se zaměříme na slavnost 
Tří kápí, kdy si Třebíč připomene 15. 
výročí zapsání památek na seznam 
UNESCO. Pokud seženeme dostatek 
fi nančních prostředků, chtěli bychom 
zopakovat videomapping. Patnácté 
výročí by si to zasloužilo. 

Třebíč si v září připomněla 20. 
výročí znovuotevření Zadní syna-
gogy. 

Historie nám nadělila tuto nádher-
nou městskou část se Zadní synago-
gou, a my máme povinnost se o ni sta-
rat. 

Před dvaceti a více lety se podaři-
lo tamnímu vedení radnice tuto čtvrť 
oživit, což byl velice dobrý počin. Ta 
neustále prochází proměnami pod 
dohledem památkářů. Co nás musí 
mrzet, je, že tady nezůstali žádní 
židovští spoluobčané.

Cítím povinnost městského kul-
turního střediska vracet život do té-
to čtvrti. A připomínat historii i sou-
časnost. Musím pochválit tým svých 
kolegyň, které v tamním informačním 
centru pracují. 

Zajímají se o židovskou kulturu, 
což je na jejich práci znát. My se ale 
nechceme věnovat jen židovské kultu-
ře, ale pořádat akce, jak už jsem řekla, 
pro všechny. 

Spolupracujete i s Římskokatolic-
kou církví?

Určitě, například při pořádání Sva-
toprokopské pouti s tamní farností, i 
s farností kostela sv. Martina. 

Dá se již nyní zhodnotit turistické 
sezona?

Do konce srpna se zvedla návštěv-
nost o pět procent. Musím opět chvá-
lit, tentokrát kolegyně z Informačního 
centra u baziliky, kde velice láká expo-
zice Cesty časem. Bylo to i díky výsta-
vě Moje město, která byla k vidění na 
půdě. Turisty samozřejmě láká i Zad-
ní synagoga. 

Letos se netradičně rozsvítí 
vánoční strom na první adventní 
neděli. 

Ano, dřív se rozsvítil až s přícho-
dem Mikuláše, ale myslím si, že tak-
hle to bude lepší. Chceme se spojit se 
základní uměleckou školou, a vytvoří-
me na první adventní neděli i kulturní 
program. Na Mikuláše ho rozsvítíme 
znovu, děti si na to již zvykly. Myslím, 
že to nebude problém. 

Projede letos Třebíčí svatý Mar-
tin?

V sobotu 11. listopadu, přímo na 
jeho svátek. Akce získala velkou obli-
bu. 

Bude na Karlově náměstí silvestr? 
Nebude. Jedná se o rozhodnutí rad-

nice. Pořádáme až novoroční ohňo-
stroj.       

JAROMÍRA  HANÁČKOVÁ

Třebíčskému kulturnímu létu se daří

SLAVNOST Tří kápí patří k tradičním akcím Třebíčského kulturního léta. 
V příštím roce se ponese v duchu oslav patnáctého výročí zapsání  třebíčských 
památek na seznam UNESCO. Foto: Antonín Zvěřina

SLAVNOSTI vína našly v třebíčském letním kulturním kalendáři nezastupitelné mís-
to. Foto: Antonín Zvěřina
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Židovská čtvrť včetně Zadní 
synagogy měly zmizet z mapy 
města, naštěstí se tak nestalo.

 Antonín Zvěřina

Stačilo velice málo, a Zadní syna-
gogu z roku zhruba 1670 a celou 
židovskou čtvrť mohli obyvatelé Tře-
bíče spatřit pouze na dobových foto-
grafi ích. Celá lokalita byla určená za 
minulého režimu k sanaci a na místě 
měly vyrůst panelové domy pro sta-
vitele jaderné elektrárny. 

Naštěstí geologické podloží by 
stavbu domů značně prodražilo, což 
celou sanaci odložilo, a rok 1989 ji 
navždy zmařil. Významnou domi-
nantou nejen této čtvrti se stala Zad-
ní synagoga. Do roku 1997 prošla 
rozsáhlou rekonstrukcí a na podzim 
tohoto roku se otevřela veřejnosti. 
Tuto událost si připomnělo vedení 
města společně s návštěvníky v syna-
goze v úterý 12. září. 

Složil hold
Slavnost moderoval Petr Palovčík. 

„Ač nejsem Třebíčák, vždy mě tato 
čtvrť imponovala, a skládám hold Tře-
bíči, že se tuto čtvrť společně se Zad-
ní synagogou podařilo zachovat pro 
budoucí generace,“ pravil.

V některém z dalších vstupů připo-
mněl svoji cestu do USA za kama-
rádkou do San Diega. Ta mu nabíd-
la například ukázku proslulé tamní 
zoologické zahrady. „Počkej, co já ti 
ukážu u nás,“ pousmál se Palovčík. 

Mezi jejich cesty po České repub-
lice je jedna z nich zavedla také 
do Třebíče. A americká studentka 
musela uznat, že něco takového San 
Diego turistům nabídnout nemůže a 
byl to pro ni neopakovatelný zážitek.

Palovčík také uvedl, že Zadní syna-
goga a celá židovská čtvrť připomí-
nají dobu, kdy člověk přestal býti 
člověkem. „Je mementem, aby se nic 
takového již neopakovalo,“ vyjádřil se. 

Úvodní slovo pronesl starosta 
Pavel Janata. Přivítal hosty, a veli-
ce ho potěšila zejména přítomnost 
předsedy Židovské obce Brno Pavla 
Frieda, třebíčského rodáka. 

„Když se Zadní synagoga obnovila, 
už to, bohužel, nebylo místo pro obřa-
dy, ale místo pro pořádání různých 
kulturních akcí,“ upozornil Janata. 
Bylo to z toho důvodu, že z Třebíče 
během druhé světové války a holo-
caustu židovská komunita zmize-
la. Stejně jako Palovčík konstatoval, 
že lidstvo by mělo napnout všechny 
síly, aby se něco takového neopako-
valo.

Promluvil bývalý starosta
Následovalo vystoupení radního 

Pavla Heřmana, tehdejšího starosty 
města, který měl na záchraně Židov-
ského města velikou zásluhu. „Slaví-
me dnes dvacáté výročí otevření reno-
vované Zadní synagogy. Pokusil bych 
se připomenout, čím byla tato akce 
pro Třebíč devadesátých let důležitá,“ 
začal svoje vzpomínání. 

Poukázal, že pro pochopení plné-
ho významu je třeba ohlédnout se 
ještě dále, do let osmdesátých. „Že 
má Třebíč na svém území významné 
hodnoty, to věděli místní patrioti již 

dávno. Ale osmdesátá léta byla přede-
vším poznamenána budováním jader-
né elektrárny v Dukovanech, a rozvoj 
města v té době spočíval především ve 
stavění, místy i dosti překotném, bytů 
pro pracovníky stavby,“ pokračoval.

Naznačil, že na výstavbu infra-
struktury, případně údržbu památek, 
nebyly ani kapacity, ale ani zájem. 
„Paradoxně toto období přineslo i 
nechtěnou záchranu židovské čtvrti, 
protože původně zamýšlené sídliště by 
se zde dalo postavit jen s velkými kom-
plikacemi a za vysokou cenu,“ uvedl 
Heřman. 

Doplnil, že záměr byl dočasně 
odložen, a naštěstí se k němu již 
nikdo nikdy nevrátil. Potěšilo ho, že 
právě v těchto letech skupina obyva-
tel provedla pokus o záchranu židov-
ského hřbitova, který byl ve znač-
ném stupni devastace. 

Obvodová zeď byla na několika 
místech pobořena, náletové dřevi-
ny také vykonaly svoje a poškozo-
valy cenné náhrobky, a celý prostor 
byl nesmírně přitažlivý pro mládež 
z okolních sídlišť jako „robinzonád-
ní hřiště“. 

Upravili hřbitov
„Skupina dobrovolníků v čele s teh-

dejším primářem neurologického 
oddělení MUDr. Františkem Veselým 
věnovala řadu hodin dobrovolné neho-
norované práce na odstranění těch nej-
horších závad,“ připomněl Heřman. 

Stav hřbitova se výrazně zlepšil, a 
pod dohledem památkářů a zástup-
ců Židovské náboženské obce v 
Brně bylo možno provést i některé 
odbornější opravy náhrobků, vyká-
cení náletových dřevin apod. 

Bývalý starosta upozornil, že nejen 
ti, kteří se přímo podíleli na záchran-
ných pracích, ale i celá řada občanů 
si začala uvědomovat, jaké hodnoty 
se v historické Třebíči nacházejí. 

„Jsem přesvědčen, že odsud vzešel 
impuls, který později měl výrazný vliv 
na záchranu židovské čtvrti, a ve svém 
důsledku vedl i k pozdějšímu zápisu na 
seznam UNESCO,“ zdůraznil Heř-
man. „Dámy a pánové, je třeba mít 
na zřeteli jednu skutečnost. Záchrana 
synagogy, která v té době sloužila jako 
skladiště brambor a jiné zeleniny, neby-
la událostí náhodnou. Lidé, kteří se po 

svobodných volbách v roce 1990 dosta-
li do vedení města, si byli plně vědomi 
hodnoty historického odkazu,“ pokra-
čoval.

Připustil, že problémů, které nově 
vzniklá samospráva musela řešit, 
bylo nemálo a mnohé z nich se dotý-
kaly i nově vybudovaných sídlišť, 
divadla a kina a dalších. Myslí si, že 
přesto nové vedení města stanovilo 
správné priority, což se daleko lépe 
hodnotí ze zpětného pohledu.

Složitá doba 
„Nově se defi noval majetek obcí, vzni-

kaly velmi složité situace vlivem resti-
tucí, zpočátku bylo pro město nemožné 
získat úvěr, protože tehdejší banky to 
prostě neuměly. Přes to všechno v novém 
zastupitelstvu města převládl názor, že 
Třebíč se má prezentovat tím, co je zde 
unikátní a co bylo prověřeno časem,“ 
opět zavzpomínal. 

Potěšilo ho, že tehdy také převlá-
dl názor, že mezi nesporné hodno-
ty patří, kromě baziliky sv. Prokopa, 
také židovské město a hřbitov. Město 
se odhodlalo k akci, která do té doby 
byla naprosto nevídaná. 

Zastupitelstvo rozhodlo o celko-
vé opravě inženýrských sítí a komu-
nikací v celé židovské čtvrti. Peníze 
se nakonec podařilo sehnat formou 
výpůjčky od kongresu Spojených 
států amerických. „Tato transakce sice 
vyvolala nejen pozitivní odezvu, ale k 
získání potřebných čtyřiceti miliónů 
prostě jiná cesta nevedla,“ prohlásil 
Heřman.. 

„Je na místě si dnes vybavit, jak vypa-
dala židovská čtvrť  počátkem devade-
sátých let. Třebíčská vnímavá mládež v 
ní spatřovala romantická Stínadla, pro 
místní to již taková romantika neby-
la. Nefunkční kanalizace, poruchový 
vodovod, nejisté dodávky elektřiny a 
bydlení v domech určených k demolici. 
Takový byl stav v době, o které hovo-
řím,“ uvedl.

Netajil, že ani dnes není židovská 
čtvrť bez problémů, ale s nedávnou 
minulostí se to srovnat nedá.

 „V téže době probíhaly práce na 
restaurování synagogy. Rekonstrukce 
byla úspěšně dokončena a před dvace-
ti lety byl opravený objekt předán do 
užívání,“ vrátil se o dvacet let nazpá-
tek. 

Veliký zájem
Velice ho tehdy potěšilo, že v den 

otevření se ukázalo, že o slavnostní 
zahájení provozu byl takový zájem, 
že akce musela být neplánovaně pro-
vedena dvakrát. Tak se dostalo na 
všechny zájemce. 

„Zadní synagoga dnes trvale slouží 
jako místo, kde probíhají kulturní a 
vzdělávací akce, a dnešní Třebíč by si 
život bez ní jen stěží dokázala předsta-
vit. My, kteří jsme byli účastníky těch 
úžasných proměn, můžeme s hrdostí 
vzpomínat, že jsme byli u toho,“ uza-
vřel svoje vzpomínání Pavel Heř-
man. 

Na závěr mluvené části vystoupil 
Ing. arch. Lubor Herzán. I on byl u 
toho jako městský architekt, když se 
rozhodovalo o budoucnosti Židov-
ské čtvrti. Na pomoc při své prezen-
taci si vzal diapozitivy. Ukázal histo-
rickou skicu města, na které přiblížil 
umístění nynějších památek UNES-
CO. 

Připomněl práce při realizaci 
inženýrských sítí, ale také povodeň 
z roku 1985, kdy voda z blízké řeky 
Jihlavy čtvrť zatopila. „Po této událos-
ti se začalo s realizací protipovodňo-
vých opatření, která zabránila podob-
né události v roce 2006,“ poznamenal.

Ochrana proti vodě
Vyzdvihl iniciativu města, jež tato 

opatření doplnilo o mobilní zábra-
ny v hodnotě sedm milionů korun. 
„Myslím si, že se jedná o velice rozum-
nou investici,“ konstatoval Herzán. 
Poukázal na proměny jednotlivých 
budov ve čtvrti, i rozvoj podnikání. 
Upozornil na možnost prohlédnout 
si v Zadní synagoze na ženské galerii 
unikátní model Židovského města 
od Stanislava Vršky. 

Po slovní části následoval koncert 
komorního orchestru Musici Boe-
mi a houslového virtuóza Alexandra 
Shonerta. 

A závěr? Kdyby se v Třebíči nena-
šli nadšenci, kteří zachránili nejen 
Zadní synagogu, ale celou Židov-
skou čtvrť, nikdy by se nepodaři-
lo na seznam světového kulturní-
ho dědictví zapsat čtvrť, baziliku 
sv. Prokopa a židovský hřbitov jako 
symbol mírumilovného soužití dvou 
náboženství.

Zadní synagoga slouží městu dvacet let

1 O POČÁTCÍCH oprav Židovské 
čtvrti včetně Zadní synagogy promlu-
vil tehdejší starosta, nyní radní Pavel 
Heřman. Foto: Antonín Zvěřina

DVACÁTÉ výročí otevření Zadní synagozy si vyžádalo slavnostní přípitek.
  Foto: Antonín Zvěřina
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Ani nepříznivé počasí nenaru-
šilo program tradičního Bram-
borobraní, polévku nalévala 
i Věra Jourová. 

 Antonín Zvěřina

Sobota, 16. září, 7 hodin: Za tři 
hodiny má ofi ciálně začít posled-
ní akce Třebíčského kulturního léta 
2017 na Karlově náměstí. Jedná se 
o tradiční Bramborobraní, přehlíd-
ku folklorních souborů doplněnou 
trhem a několika doprovodnými 
akcemi. Pohled z okna nevěstí nic 
dobrého. Zdá se, že zatím ještě kapky 
deště město Třebíč neskrápí, ale pohled 
na meteoradar v počítači naznačuje, že 
to zřejmě nebude dlouho pravda. 

Sobota, 16. září, 9 hodin: Chys-
táme se navštívit dopolední program 
Bramborobraní, dlažba v ulici za 
oknem se začíná zabarvovat od deště 
do syté šedi, stejnou barvu mají i mra-
ky na obloze. Volíme teplejší variantu 
oblečení a také bundu s kapucí, která 
by měla zabránit průniku vody i chla-
du na tělo. Věříme, že svoji roli sehraje 
nezbytný modrý klobouk. 

Sobota, 16. září, 9.30 hodin: Při-
jíždíme ze čtvrti Borovina do středu 
města. Stěrače monotónně stírají vodu 
z předního skla automobilu. Chceme 
se ještě před zahájením Bramborobra-
ní projít, ukazuje se, že to není zase až 
tak dobrý nápad. 

Sobota, 16. září, 9.45 hodin: Při-
cházíme na třebíčské Karlovo náměstí. 
Některé stánky již jsou v provozu, malý 
kolotoč ve východní části západní části 
Karlova náměstí vozí malého zákazní-
ka v pláštěnce. 

Mnoho lidí určitě počasí odradi-
lo. Potkáváme ředitelku pořádajícího 
městského kulturního střediska Jaro-
míru Hanáčkovou. Z počasí rozhod-
ně nadšená není. Připravené lavičky 
tentokrát zůstanou patrně prázdné, 
což se během dne ukazuje jako fakt. 
Stánkaři neskrývají zklamání, vědí, že 
vidina vyšších tržeb se jim vzdaluje. 

Sobota, 16. září, 10 hodin: Hledá-
me počasový azyl. Je jasné, že pobyt 
bez deštníku, který samozřejmě 
nemáme, na dešti se nedá celé dopo-
ledne vydržet. Na dešti? Ono se vlast-
ně nejedná o déšť, ale o jeho trapnou 
odnož, mžení. 

Uchylujeme se pod stan k technic-
kému personálu městského kultur-

ního střediska. Naštěstí nám počaso-
vý azyl poskytují. „Za chvíli tady bude 
plno,“ usmívá se jeden z nich. „Měli 
jste postavit větší stan,“ opáčíme. Na 
náměstí se začínají objevovat členové 
jednotlivých dětských folklórních sou-
borů, kterým dopoledne patří. 

Někteří se choulí jakoby do sebe, 
zima je opravdu vlezlá, ale určitě se 
tancem rozehřejí. „Uvidíte, že se nako-
nec diváci před pódiem objeví. Rodiče 
i další příbuzní si nenechají pohled na 
svoji ratolest ujít,“ prorokuje jeden člen 
naší společnosti, a nemýlí se. 

Sobota, 16. září, 10.15 hodin: Na 
pódium vstupuje moderátor a vítá 
obecenstvo. Netají, že počasí právě 
akci nepřeje. Ale to nemůže zabránit 
tomu, aby program na pódiu na Karlo-
vě náměstí nezačal. 

Střídají se tam jednotlivé soubory 
nejen z Vysočiny, a mladí tanečníci či 
zpěváci naznačují, že folklór v budouc-
nu v kulturní nabídce rozhodně nebu-
de hrát druhé housle. Během dopo-
ledne se v blízkém Malovaném domě 
v obřadní síni konají svatby.

Budí i naši pozornost. Většinou se 
jedná o menší sešlosti, kdy si vystačí 
nevěsta s ženichem a dvěma svědky. 
V jednom případě oba svědci na novo-
manžele hází rýži, což vypadá veli-
ce úsměvně, ani tady více svatebčanů 
vidět není. 

Společnost pod stanem to svádí ke 
vtipům tipu: „Co Bůh spojil, okresní 
soud rád rozpojí“ či „Za rozvod mohou 
obě strany. Manželka a tchýně“. 

Sobota, 16. září, 11.45 hodin: 
Dopolední program končí, následuje 
přestávka do čtrnácti hodin. Jednot-
liví členové souborů se určitě už sta-
čili někde zahřát, o něčem takovém 
uvažujeme i my. 

Do nosu se nám neustále noří vůně 
bramboráků. Nelze ji ničím přerazit, 
bohužel u výrobce této pochutiny se 
vine značná fronta, většina členů je 
pod deštníky, necháme si zajít chuť. A 
děláme dobře. I kdybychom si bram-
borák objednali, rozhodně bychom si 
na něm nepochutnali. Peníze jsme si 
zapomněli doma.  

Sobota, 16. září, 13 hodin: 
Vyhlížíme z okna s nadějí, že mžení 
ustane, ale ono pořád mží a mží a 
mží. Prohlížíme si modrý klobouk a 
díváme se, zda na něm mžení zane-
chalo patrné stopy; vidíme, že niko-
li nepatrné. Zkrátka je mokrý jako 
houžev, ale odpoledne to musí ještě 

vydržel. Musíš, klobouku, musíš, to 
přece zvládneš sám. 

Sobota, 16. září, 13.45 hodin: 
Tentokráte se vzdáváme procházky a 
automobil parkujeme před městskou 
knihovnou poblíž Karlova náměstí. 
Tam už se vše hotoví k odpolednímu 
programu. Býti patriot není nikdy na 
škodu, a tak přiznáváme, že se hlavně 
těšíme na domácí soubor Bajdyš. 

Určitě nezklamal nejen nás, ale 
všechny přítomné diváky. Perfektní 
hudba a výborné taneční vystoupe-
ní, okořeněné i akrobatickými prvky. 
Zasloužený potlesk. 

Sobota, 16. září, 14.45 hodin: 
Rychle se přemisťujeme do východní 
části západní části Karlova náměstí. 
Tam někde se má od patnácti hodin 
vydávat zdarma bramborová polévka. 
A obsluhující personál nemá tvořit 
nikdo jiný než třebíčští radní. 

Várnice s polévkou jsou ještě uza-
vřeny, a už se před vydávacím pul-
tem tvoří skupinky lidí, kteří netají 
svoji touhu ochutnat bramborobran-
nou bramboračku. Jsou mezi nimi i 
lidé, kteří se trošku od ostatních liší. 
Upřímně řečeno, jejich tváře jsou 
nám více než povědomé.

V čem se liší? Jak to říct, a neurazit. 
Vizáží, oblečením. Určitě je zná i vět-
šina ostatních obyvatel města. Bezdo-
movci? Tak se jim říká, proč se tedy 
nedržet běžně používaného názvu. 
Z nich přímo čiší touha ohřát si vnitř-
nosti teplou polévkou. Rozhodně jim 
ji přejeme, stejně jako přídavky. Urči-
tě by přivítali takových polívkových 
akcí víc. 

To byla trošku odbočka, ještě před 
výdejem s napětím vyhlížíme, kdo se 
z vedení města výdeje polévky zhos-
tí. Na Karlově náměstí vidíme Pav-
la Pacala a Marii Černou, ti se určitě 
ostýchat nebudou, což za chvíli uka-
zují s naběračkami a umělohmotný-
mi miskami v rukou.

K výdejně se blíží další známá tvář. 
Ale ano, to je přece eurokomisař-
ka Věra Jourová, třebíčská rodačka a 
vlastně stále obyvatelka tohoto měs-
ta. Na tváři má svůj typický úsměv, 
že by si přišla na polévku, aby moh-
la v Bruselu vyprávět, jakou v České 
republice umíme bramboračku? 

Co to? Věra Jourová si uvazu-
je bílou zástěru a staví se k várnici 
s polévkou. Je to tak. Nyní nerozdá-
vá jenom úsměv, ale i polévku. Na 
místo se dostavuje i radní Pavel Heř-
man. Věra Jourová má trochu obavu, 
zda mu neobsadila místo, ale toho nic 
nemůže vyvést z míry. 

Okamžitě se zhošťuje funkce tlam-
pače, haleká na celé náměstí: „Výbor-
ná polévka zdarma“ a „Nalévá euro-
komisařka Věra Jourová“ a „Podle 
nejpřísnějších evropských norem 
vyrobená“ a podobná hesla, a je vidět, 
že se baví dobře nejen okolní lidé, ale 
i on. Dokazuje, že politik nemusí být 
jen úřadnický suchar, ale i zcela oby-
čejný člověk se smyslem pro humor. 
Stejně to dokazují Pavel Pacal, Marie 
Černá a Věra Jourová. 

Cítíme, že teplá polévka by bodla, 
jen kdyby nebyla bramborová. Bram-
bory? Nějak nám nepřirostly k srd-
ci. Ještě tak jeden hranolek a jeden 
řízek, ještě tak občas ten bramborák, 
ale bramborovou polévku, šťouchané 
brambory, brambory na loupačku? 
Prosím ne. 

Sobota, 16. září, 15.20 hodin: 
Klobouk hlásí nejvyšší míru propr-
šení. Oděv hlásí nejvyšší míru pro-
vlhnutí. Fotografi cký přístroj hlásí, že 
svoji míru činnosti již dovršil. Co to 
znamená? 

Byť následuje další přitažlivý pro-
gram, naše kroky míří k automobilu. 
Další vývoj počasí opět sledujeme 
z okna. Ale ať se na mě někdo zlobí či 
ne, ona i ta deštivá varianta Brambo-
robraní měla něco do sebe.    

Třebíčské Bramborobraní propršelo

POLÉVKU nalévala zájemcům také eurokomisařka Věra Jourová. 
 Foto: Antonín  Zvěřina

BRA MBOROBRA NÍ letos nepřálo 
počasí, sice nepršelo, ale silně mžilo. 
 Foto: Antonín Zvěřina

TŘEBÍČSKÝ soubor Bajdyš diváky nadchl.  Foto: Antonín Zvěřina
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Jezdecké koně lákají zejmé-
na dívky, na kozlíky ale usedají 
v drtivě většině muži.

 Antonín Zvěřina

Tradiční chovatelský den se konal 
po šestadvacáté v jezdeckém areálu 
Polanka za koupalištěm v sobotu 10. 
září. Nabídl spoustu podívané a také 
možnost si zavzpomínat na doby ještě 
nedávno minulé. 

Po vstupu se pozornost návštěvní-
ků mohla zaměřit na traktory. A ihned 
se ozvala nostalgie, při vzpomínce na 
všechny ty Zetory, na ty nejprimitiv-
nější až po ty nejmodernější, z pohle-
du vzpomínek, Zetor 8011. Tady jsem 
na kapotách hrdou značku Zetor mar-
ně hledal, nahradila je značka zahra-
niční. 

Vzpomínal jsem, v kolika traktorech 
jsem seděl za volantem, ale u těch-
to mašin bych se toho neodvážil ani 
náhodou. Nevím proč mi na mysli 
vytanul naprosto ojedinělý traktor, no 
traktor, říkalo se tomu nosič nářadí.

Byl to eresák
Měl označení RS 09 a lidově se tomu 

říkalo eresák. Pokud mě paměť nekla-
me, dováželo se to k nám z NDR, kde 
se tenhle příšerný stroj vyráběl. Nemě-
lo to kabinu, a to už tehdy toto vybave-
ní Zetory měly. 

Přední nápravu a zadní nápravu spo-
jovala traverza, celé to vypadalo jako 
obrovský brouk, nebo nějaká předpo-
topní příšera. Vždycky jsem si říkal, že 
potkat toto monstrum v lese, zahodím 
peněženku a uteču.

Naštěstí se jednalo o, řekněme, mód-
ní výstřelek, který v zemědělské techni-
ce nenašel příliš dlouho uplatnění. Měl 
jsem čest tento nosič nářadí řídit při 
sběru brambor. To znamená, že jsem 
k tomuto nepříliš povedenému zařízení 
připojil vlek s nosností pěti tun. 

Když ho brigádníci naplnili po okraj, 
musím upozornit, že stroj měl velice 
úzká zadní kola, a to se ví, žádný před-
ní náhon, což by přes traverzu nešlo ani 
učinit. A tak jsem zahrabal traktor hlu-
boko do země. Jak jsme ho pak vykopa-
li, si opravdu nevzpomínám. 

Tatínkové ochotně vyzvedávají dítka 
na novodobé moderní traktory a stejně 
ochotně si je fotí. Kdoví, třeba v nich 
vyvolají nadšení pro zemědělskou 
výrobu a ony se stanou nástupnickou 
generací dnešních farmářů.

Nadšené děti 
Koutek s domácími zvířaty 

nemůžeme žádný rok minout. A nedi-
víme se nadšení dětí, zvlášť když si 
mohou jednotlivá zvířátka nakrmit. 
A opět rodiče neváhají a svoje dítka 
s nimi fotí, inu - vždyť se možná jedná 
o exotičtější tvory, než ty v zoologic-
ké zahradě, nehledě k tomu, že tam se 
exponáty krmit nesmí. 

A určitě tam není k vidění třeba pra-
se domácí. A mysl se opět noří do 
nostalgie, vzpomíná na dětství, kdy 
se po našem dvorku rodného domku 
proháněly všechny druhy těchto zví-
řátek, káčata, housata, kuřata, v chlívku 
chrochtali pašíci a z vedlejšího hrazení 
vystrkovala hlavu vousatá koza. 

Měl  jsem  za úkol vepřům a koze 
vždy v sobotu dopoledne čistit chlív-
ky, a vězte, že to byla práce nelehká. 
Prasátka si patrně myslela, že jim jdu 
ujíst z koryta potravu a bránila ji ze 
všech sil. 

Koza byla v klidu do té chvíle, než 
jsem na ni vystrčil neprozřetelně zad-
nici. Pak vystartovala, byla to rohatá 
potvora, a nabrala mě takovou silou, 
že jsem přes hrazení přeletěl hlavou 
rovnou sousednímu prasátku do kory-
ta s pomejemi. 

To si to samozřejmě nenechalo líbit, 
a tak jsem v letních měsících spěchal 
k blízkému rybníku, abych ze sebe 
všechnu tu potupu smyl. 

Hlavně dívky
Do areálu přicházíme v době, kdy 

vrcholí jeden z parkúrů. Mladé jezd-
kyně s bravurou přeskakují překážky 
a marně mezi nimi hledáme nějakého 
chlapce. Ale ano, v areálu se nacházejí, 
dokonce je vidět, že někteří mají něk-
teré neohrožené závodnice za partner-
ky, ale že by vsedli na kůň a brázdili 
trošku omezenou prérii na Polance, to 
ani náhodou. 

Patrně v nich nic nezanechal duch 
Vinetoua a Old Shatt erhanda, dokon-
ce se nabízí otázka, zda to nebyly ženy, 
tito bájní hrdinové, tedy hrdinky, že 
odlovily tolik děvčat a mizivý počet 
chlapců. 

Bavíme se o tom s jedním známým, 
a ten si myslí, že mužům voní spíš ben-
zin než koňské lejno, je to také teorie. 
Zní to velice nadneseně, že se cítím být 
také tak trochu koňákem. V mém rod-
ném domě vystřídali drobné zvířectvo 
dva koníci. 

Můj vztah k nim je založený na tom, 
že občas utrhnu hrst trávy a opatrně 
jim ji dám sežrat s napětím v duši, zda 
mě nekousnou chrupem se značným 
předkusem. Stejné opatrně jim podá-
vám ztvrdlý rohlík, který jsem jim při-
vezl na vylepšení stravy. 

Ale abych se zase tak nepodceňoval, 
jednou v životě jsem na koni mé nete-
ře jel. Bylo to ve chvíli, kdy jsem docí-
lil Abrahamovin a přemýšlel, jak bych 

se měl z rodného domku přemístit do 
kulturního domu, aby to bylo jaksi tro-
chu netradiční.

Za Bohúša
Nenapadlo mě nic jiného, než že se 

převleču za Bohúša z fi lmu Dědictví, i 
s nezbytnou rádiovkou, a cestu absol-
vuji koňmo, v sedle. Nutno říct, že už 
dostat se do sedla byla částečně potíž. 
Nejel jsem samozřejmě sám, koně 
vedla jeho majitelka, moje neteř, jinak 
bych se k takovému aktu neodhodlal. 

Po cestě jsem řval všechny ty repli-
ky z fi lmu k potěše obyvatel vesni-
ce, a bylo to poprvé, a v mém životě 
určitě naposledy, kdy jsem viděl svět 
z koňského hřbetu. Na druhou stranu 
nemohu nevzpomenout na jinou koň-
skou příhodu. 

Jsem absolventem třebíčské střední 
zemědělské školy, předchůdce dnešní 
školy. Když jsem na školu nastupoval, 
měřil jsem 141 centimetrů a vážil asi 
30 kilo, a to oblečený. 

Moji rodiče na mě marně sháněli 
pracovní oděv, modráky, v dětském 
nic takového nevedli.  

A teď si představte, že jsme nastou-
pili na praxi, což byly hodiny, kdy 
jsme se měli zdokonalovat v jednot-
livých zemědělských činnostech. 
A vedoucí praxe praví, ty půjdeš 
pomoci s koňmi, a ukáže prstem na 
mě. Co jsem měl já nebohý, bojící 
se o svůj holý život, učinit? Zazpí-
val jsem Já se koňů bojím, neb jsem 
maličký. Pomohlo to.

Výsada mužů 
Pokračuji v cestě do míst, kde jsou 

shromážděni vozatajové. A mé srdce 
se zatetelí, tak tady ženy nemají vůbec 
žádnou převahu. Naopak se ukazuje, 
že řídit potah je téměř výsadou mužů, i 
když ženy tam samozřejmě nechybí. 

Čekáme na slavnostní nástup, nestor 
pořadatelů Ladislav Svoboda nemá jed-
noduchou úlohu, ale zhošťuje se se jí se 
ctí. Sledujeme promenádu koní, deko-
raci vítězů parkúru, líbí se nám fanfáry 
v podání Petra Matouška a Josefa Kud-
láčka. 

Pokud jsem někoho zklamal, že jsem 
chovatelský den nerozebral z odborné-
ho hlediska, velice se mu omlouvám. 
Ale bylo by to ode mne příliš troufa-
lé, tyhle věci ponechám odborníkům. 
Když dovolíte, jen jsem si tak zavzpo-
mínal.     

FOCENÍ na moderním traktoru se tomuto chlapci příliš nelíbilo. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Chovatelský den se opět vydařil

ZÁLIBU v jezdeckých koních mají zejména dívky. Foto: Antonín Zvěřina 

NAKRMIT živou kozu byl pro děti zážitek.
 Foto: Antonín Zvěřina
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Společnost FRA ENKISCHE CZ 
v Okříškách na Třebíčsku je nej-
větší středoevropskou poboč-
kou německé rodinné společnos-
ti FRA ENKISCHE založené už v 
roce 1906. Jde o světovou jednič-
ku v oblasti vývoje, výroby a dodá-
vek technicky špičkových plasto-
vých trubek, které jsou určené pro 
strojírenský, zejména pak automo-
bilový průmysl. 

V okříšském závodě se nacházejí 
celkem čtyři výrobní úseky: extruze, 
termotvarování, montáže a úsek ple-
tených ochran, společnost však od 
roku 2016 disponuje i zámečnickou 
dílnou na výrobu vlastních tvarova-
cích forem. 

Paralelně s výrobou forem společ-
nost připravuje i vlastní nástrojárnu, 
kde bude zabezpečovat vše potřeb-
né právě pro všechny čtyři výrobní 
úseky. Společnost tak do své zámeč-
nické dílny v Okříškách hledá hned 
několik zámečníků. 

„Hledáme zkušené zámečníky, ale 
praxe není vždy nutným předpokla-
dem a rádi dáme příležitost i čerstvým 
absolventům. Důležitá je zodpověd-
nost, pracovitost, chuť učit se novým 
věcem a především manuální zruč-
nost,“ říká o práci zámečníka ve spo-

lečnost FRA ENKISCHE persona-
listka Markéta Skýpalová. 

Mimo zámečníků společnost i 
nadále přijímá pracovníky do dělnic-

kých profesí, údržbáře a elektrikáře, 
z pracovních pozic do kanceláře se 
aktuálně jedná o technologa na zpra-
cování plastů a několik pozic admi-

nistrativního charakteru s požadav-
kem na znalost alespoň jednoho 
světového jazyka. 

 (PI-t10-fr 1D)

FRA ENKISCHE I NADÁLE 
PŘIJÍMÁ NOVÉ PRA COVNÍKY

Podmínky a více informací naleznete na www.fokusoptik.cz

na kompletní dioptrické brýle 
a na všechny sluneční brýle

* Kompletní dioptrické brýle ZDARMA jsou vždy levnější 
nebo do max. hodnoty 5000 Kč.

Pořiďte si nové dioptrické brýle 
nebo sluneční brýle a druhé pro vás 

nebo vaše blízké dostanete zcela zdarma! *

V Třebíči nás najdete na adrese:
FOKUS optik a.s. Karlovo nám. 40, 674 01 - Třebíč

telefon: 568 841 035
e-mail: fokustrebic@fokusoptik.cz
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videoBoS - videozáznam Vašeho 
svatebního dne, maturitního plesu, 
firemní prezentace. Letecké video a 
foto z kvadrokoptéry. Studiové zpra-
cování - střih, obrazové efekty. Přepis 
a zpracování videa - rodinných nah-
rávek (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 kval-
itní  kompatibilní  cartridge a  tonery ji 
naučí tisknout levně!  Internetové ceny,   
výkup   prázdných  náplní a dokonce i 
provize pro Vás. www.TREBSERVIS.CZ, 
tel.: 604 911 211 (OC Amos – Komen-
ského 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

Nabízí sečení trávy - křovinořez nebo 
sekačka. Práce motorovou pilou, 
vyřezávání náletových křovin. Stříhání 
živých plotů benz. plotostřihem, likvi-
dace větví štěpkovačem. 
Mobil: 607 674 804 
nebo 737 881 944.

Služby zahrádkářům

Truhlářství

Koupím

Zaměstnání

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, 
renovace parket, průmyslové lité 
podlahy, včetně dodání materiálu. 
www.podlahyvysociny.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

Hledám pronájem pro studenta, studu-
jícího na Průmyslové technické škole v 
Třebíči. Nekuřák, nekonfliktní, věnuje se 
sportu. Tel.: 604 468 208

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 a půjčovna 
přívěsů 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 bank-
ovky, reklamní cedule, vyznamenání, 
nože, šperky, stříbrné předměty, příbory, 
hračky,  i celou pozůstalost. Dobře 
zaplatím. Tel. 603 146 473

Práce z domu 10-25 tis.měs. Info na 
www.prijemextra.cz/flexibilne
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Městská knihovna

Služby LSPP stomatologické na ŘÍJEN 2017
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

1.10. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
7.10. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
8.10. neděle  MUDr. Götzová Blanka  Komenského náměstí 30, Jaroměřice nad Rokytnou 
          568 440306
14.10. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
15.10. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
21.10. sobota MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
22.10. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
28.10. svátek  MDDr. Chalupová Martina Svatopluka Čecha 39,  Třebíč  568 843698
29.10. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248

Týden knihoven 2017. První říjno-
vý týden již tradičně patří knihovnám. 
Třebíčská knihovna se k 21. ročníku 
připojuje těmito akcemi:

Pondělí 2. října, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

JIŘÍ PADEVĚT: PRŮVODCE 
PROTEKTORÁTNÍ PRA HOU

Padevět je autorem řady význam-
ných publikací zabývajících se životem 
a poměry v  protektorátní a poválečné 
době v Československu. 

Pondělí 2. října 9 a 16 hod., dětské 
oddělení. 

RA NÍČEK A ODPOLEDNÍČEK - 
čítárničky pro děti.

Pondělí 2. října, dopoledne, dět-
ské oddělení a pobočky Modřínová a 
Borovina  

BESEDA S DANIELOU KRO-
LUPPEROVOU

Besedy a autorská čtení s autorkou 
knih pro děti.

Úterý 3. října, 10 hod., sál hudební-
ho oddělení.

VÍDEŇ – MGR. PETR ŠTĚPÁN
Přednáška historika umění Petra Ště-

pána s množstvím fotografi ckých zábě-
rů přiblíží Vídeň jako jedno z měst po 
staletí určujících historický i kulturní 
vývoj Evropy. 

Úterý 3. října dopoledne, dětské 
oddělení a pobočka Modřínová

VERONIKA  VÁLKOVÁ: KA REL 
IV. 

Besedy s oblíbenou autorkou knih 
pro děti.

Úterý 3. října, 17 hod., sál hudební-
ho oddělení.

DRA HÉ KA MENY A JEJICH 
ÚČINKY NA NAŠE TĚLO 

Přednáška třebíčské bylinkářky Lud-
mily Horákové. 

Středa 4. října, 10 hod., pobočka 
Modřínová

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU
Malování dětí z Mateřské školy 

Benešova. 

Čtvrtek 5. října, 10 hod., pobočka 
Modřínová

BAVÍME SE NAVZÁJEM 
Vystoupení Seniors Bandu z DS 

Manž. Curieových a klientů Denního 
rehabilitačního stacionáře na Družs-
tevní ulici.

Čtvrtek 5. října, 18.30 hod., sál 
hudebního oddělení. 

FRA NCOUZSKÝ KLUB V ŘÍJ-
NU OSLAVUJE 9. VÝROČÍ ZA-
LOŽENÍ 

DJANGOJET VE STYLU HOT 
CLUB DE FRA NCE

Pátek 6. října, dopoledne, dětské 
oddělení a pobočka Modřínová

KOMIKSOVÝ WORKSHOP S 
DANIELEM VYDROU

Pátek 6. října, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

Z MONARCHIE DO REPUB-
LIKY NA KŘÍDLECH HUDBY A 
POEZIE

VIKTOR VELEK A OSTRA VSKÁ 
BANDASKA 

Humorně i vážně o válce, hladu, 
míru, legiích, T. G. Masarykovi, budo-
vání republiky, konci habsburské 
monarchie a všem možném kolem 
roku 1918. 

Pátek 6. října, od 18 hod., dětské 
oddělení.

ČTYŘLÍSTEK NA STOPĚ – NOC 
V KNIHOVNĚ 

Pátek 6. října, 19 hod., pobočka 
Modřínová

DLOUHÁ NOC V KNIHOVNĚ
Divadelní představení souboru 

Ampulka, večer plný her a čtení. 

Pondělí 9. října, 11 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

BESEDA S HEREČKOU ZDE-
NOU HERFORTOVOU

Akce ke Dni seniorů.  

Úterý 10. října, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

PŘEDNÁŠKA  A BESEDA S CHI-
ROPRA KTIKEM - ING. VINCI 
LÁSZLÓEM 

Témata: Staré a nové poznatky jak si 
odstranit bolesti páteře a kloubů. 

„PŘEKLÁDÁME S JANOU 
MONTORIO“, II. ROČNÍK PŘE-
KLADATELSKÉ SOUTĚŽE

Vyhlášení podmínek soutěže 2. říj-
na v rámci kampaně „Týden knihoven 
2017“.

REGISTRA CE ZDARMA PRO 
POPRVÉ REGISTROVANÉ ČTE-
NÁŘE, S PLATNOSTÍ DO 31. 12. 
2017.

Od pondělí 2. října do pátku 6. říj-
na amnestie upomínek a zpozdného. 
POZOR! Amnestie zpozdného a 4. 
upomínky JE PODMÍNĚNA vráce-
ním všech půjčených dokumentů.

Další přednášky 
a besedy pro veřejnost

Čtvrtek 12. října, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení. 

ARCHITEKTURA  V ČES-

KÝCH ZEMÍCH VČERA  A DNES. 
7. ČÁST. SPECIFIKA  LIDOVÉ 
ARCHITEKTURY - Ing. arch.
LUBOR HERZÁN

Pátek 13. října, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

PAPU PAPUA
Přednáška cestovatele Tomáše Kube-

še. 

Pondělí 16. října. 9 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

PERLY SVĚTOVÉ ARCHITEK-
TURY. 8. ČÁST FUNKCIONALIS-
MUS A KONSTRUKTIVISMUS - 
Ing. arch. LUBOR HERZÁN

Úterý 17. října, 8 hod., sál hudební-
ho oddělení.

PAVEL TIGRID - Mgr. ALEŠ 
ŘÍMAN

Čtvrtek 19. října, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení. 

NEBOJTE SE ZEPTAT SVÉ-
HO LÉKA ŘE: JAK SI UCHOVAT 
SVÉ ZDRA VÉ ŽENSTVÍ? ZNÁ-
TE EXPERTNÍ KOLPOSKOPII? 
- MUDr. ROMAN PESCHOUT, 
MUDr.  SOBĚSLAV UHLÍŘ

Pátek 20. října, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení. 

VIETNAM - LUCIE BLAŽEJO-
VÁ

Pondělí 23. října, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

FYZIKA  A ZDRA VÍ - MILAN 
CHLOUPEK

Úterý 24. října, 10 hod., sál 
hudebního oddělení.

PERNŠTEJNOVÉ - Prof. PhDr. 
PETR VOREL, CSc.

Úterý 24. října, 17 hod., dospělé 
oddělení.

ROBERT FULGHUM  V ČR! 
LiStOVáNí.cz: / Robert Fulghum 

jako Opravář osudů na turné po ČR 
+ představení z knihy CO JSEM TO 
PROBOHA UDĚLAL

Pondělí 30. října, 9 hod., sál 
hudebního oddělení. 

SRÍ LANKA  A MALEDIVY - 
ZDENĚK LORENC 

Úterý 31. října, 16.55 hod., sál 
hudebního oddělní.

ZA HRA NICE S LÉKA ŘI BEZ 
HRA NIC - MUDr. TOMÁŠ 
ŠEBEK  

VÝSTAVY:
JOSEF ČAPEK – MALÍŘ, BÁS-

NÍK, SPISOVATEL
Do 13. října, klubovna dospělého 

oddělení, 1. patro.

VÝSTAVA Z PRA CÍ KLIENTŮ 
STACIONÁŘE NA DRUŽSTEV-
NÍ ULICI

2.  - 30. října, pobočka Borovina

KDE SE ŠIJE FÉROVĚ
2. října – 30. října, pobočka Mod-

řínová
Výstava fotografi í z textilních dílen 

Asie a Afriky. 

KNIHA 100x JINAK
2. října – 30. října, pobočka Mod-

řínová
Skládačky z knih.

Muzeum Vysočiny 
pořádá koncert

Muzeum Vysočiny Třebíč zve náv-
štěvníky do prostor Kamenného sálu 
dne 3. října na koncert Vivat Stamic. 
Hrát bude Komorní orchestr Filhar-
monie Gustava Mahlera. Koncert 
začíná v 19 hodin.  -zt-

Vystoupí biotronik
V rámci Duchovní Univerzity Bytí 

se uskuteční přednáška biotronika 
a fi losofa Tomáše Pfeiff era v Třebíči 
v neděli 29. října. Koná se v budově 
Základní školy Benešova. Začíná v 
17 hodin. Návštěvníci si mohou při-
pravit ústní i písemné dotazy. -zt-

V kostele 
se uskuteční 

duchovní obnova
Sobotní duchovní obnova pro 

muže „Aby muž byl mužem“ s P. 
MUDr. Vojtěchem Novákem se 
uskuteční v sobotu 21. října od devíti 
hodin v kostele sv. Martina v Třebíči. 
Bohoslužba žízním „Život s Kristem 
- představa moje a představa Boží“ 
s  P. MUDr. Vojtěchem Novákem se 
koná 21. října od 14.30 hodin opět 
v kostele sv. Martina v Třebíči. Pro-
gram vyvrcholí v 18 hodin mší sva-
tou.   -zt-

Muzeum Vysočina
Výstavy
Do 5. 11. Galerie Tympanon: 

Daniel Geremus – Olejomalby

Do 15. 10. Klobouk, hůl a 
růženec – konírna - v neděli 15. říj-
na ve 14 hodin při příležitosti derni-
éry pouť do depozitáře Muzea Vyso-
činy Třebíč v ulici Kosmákova.

Neděle 15. 10. - Pro děti či rodi-
ny s dětmi - Prázdninový den 
v muzeu, 8 – 15 hodin.

Čtvrtek 26. 10. Do muzea za 
ZONkou – expozice Lidé. Místa. 
Osudy. – 15 hodin.

Úterý 3. 10. Vivat Stamic - 
Kamenný sál – 19 hodin.

Sobota 7., neděle 8. 10. Dny ote-
vřených ateliérů - galerie Tympa-
non.

Sobota 28. 10. Třebíčské kouření 
– konírna – 14 hodin. 
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Divadla, koncerty

Výstavy

Kino Pasáž

Třebíčské centrum

Klub seniorů

Od čtvrtka 28. září do neděle 1. 
října

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Repríza animovaného fi lmu v čes-

kém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Neděle 1. 10. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž 

TRA VESTI SKUPINA SCREA-
MERS

„Screamers 112“

Čtvrtek 5. 10. v 19 hod. - Národní 
dům - I. koncert Hudebního salonu

BLANKA  ŠRŮMOVÁ A JAN 
SAHARA  HEDL & NĚŽNÁ NOC

Pátek 6. 10. v 18 hod. - Národní 
dům

TŘEBÍČSKÝ KOTLÍK
3. ročník úspěšného pořadu pořáda-

ného Kamarády staré řeky. 

Neděle 8. 10. v 16 hod. - divadlo 
Pasáž

PRO RODIČE S DĚTMI
DIVADLO RA DOST BRNO
Stanislav Havelka, Petr Chvojka, 

Lubomír Beneš: JÁJA A PÁJA

Úterý 10. 10. v 18 hod. - foyer diva-
dla Pasáž - II. koncert Kruhu přátel 
hudby

MUSICA ARMONIA
Michaela Koudelková - fl étna, Moni-

ka Šujanová - cembalo

Čtvrtek 12. 10. v 18 hod. - divadlo 
Pasáž

THE TAP TAP
Jedinečná kapela složená ze studentů 

a absolventů Jedličkova ústavu.

Pátek 13. 10. od 20 do 1 hod. - 
Národní dům

OLDIES PÁRTY S DJ RUDYSEM

Pondělí 16. 10. v 19 hod. - Národ-
ní dům

PAVEL SVOBODA
Cestopisná přednáška na téma Pata-

gonie spojená s vernisáží výstavy foto-
grafi í „Napříč Jižní Amerikou“.

Úterý 17. 10. v 19 hod. - divadlo 
Pasáž

DIVADELNÍ SPOLEK KA ŠPAR 
PRA HA

Edmond Rostand: CYRA NO

Čtvrtek 19. 10. v 19 hod. - divadlo 
Pasáž

FEŠÁCI SLAVÍ 50 LET!

Pátek 20. 10. v 18 hod. - Expozice 
Franta

AUTORSKÉ ČTENÍ S IVOU 
PEKÁRKOVOU

Pondělí 23. 10. v 19 hod. - foyer 
divadla Pasáž

ŠANSONY CHANTAL POUL-
LAIN

Čtvrtek 26. 10. v 19 hod. - divadlo 
Pasáž

DIVADELNÍ SPOLEČNOST 
HÁTA PRA HA

Michael McKeever: HVĚZDNÉ 
MANÝRY

Rychlá a bláznivá fraška.

Čtvrtek 5. října ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

Čtvrtek 19. října ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY 

Čtvrtek 26. října v 15 hodin – 
Národní dům, velký sál

POSVÍCENSKÁ 
TANEČNÍ ZÁBAVA 

Pořady pro děti a mládež 
Středa 25. října v 8.30 a 10.15 

hodin, divadlo Pasáž
AŤ ŽIJÍ STRA ŠIDLA – muzikálo-

vá pohádka, hrají herci Metropolit-
ního divadla

 Úterý 31. října 
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH 

LÁZNÍ LAA AN DER THAYA 
Přihlášky a inf ormace u Jany Kutíl-

kové 568 610 032  

Od pátku 29. září do středy 4. října
ZAHRA DNICTVÍ: DEZERTÉR 
Premiéra druhé kapitoly rodin-

né kroniky Zahradnictví se odehrá-
vá na pozadí převratných událostí v 
letech 1947-1953. Začátky představe-
ní v 19.30 hod. Pro mládež do 12 let 
nevhodný

Od pondělí 2. do pátku 6. října
HURVÍNEK A KOUZELNÉ 

MUZEUM 3D
Repríza animované komedie ČR pro 

celou rodinu. Začátky představení v 17 
hod. Mládeži přístupný

Od pátku 6. do neděle 8. října
BLADE RUNNER 2049 ve 3D
Začátky představení v 19.30 hod. 

Mládeži do 15 let nepřístupný

Od soboty 7. do čtvrtka 12. října
ESA Z PRA LESA
Premiéra animovaného rodinné-

ho příběhu Francie v českém znění. 
Začátky představení v 17 hod. Mládeži 
přístupný

Od pondělí 9. do středy 11. října
HORA  MEZI NÁMI
Premiéra dramatu USA. Začátky 

představení v 19.30 hod. Pro mládež 
do 12 let nevhodný

Od pátku 13. do středy 18. října
MY LITT LE PONY FILM
Premiéra animovaného fi lmu Kana-

da/USA v českém znění. Začátky před-
stavení v 17 hod. Mládeži přístupný

Od pátku 13. do neděle 15. října
SNĚHULÁK 
Premiéra thrilleru USA. Začátky 

představení v 19.30 hod. Mládeži do 
15 let nepřístupný

Pondělí 16. října 
SCORPIONS FOREVER AND A 

DAY - A VE STO KINECH V ČR
Premiéra hudebního dokumentu 

Německa. Začátek představení v 19.30 
hod. Mládeži přístupný

Od úterý 17. do středy 18. října
ALIBI NA MÍRU
Premiéra komedie Francie. Začátky 

představení v 19.30 hod. Mládeži pří-
stupný

Od čtvrtka 19. do středy 25. října
BAJKEŘI
Premiéra komedie ČR.
Začátky představení: čtvrtek – nedě-

le v 17 hod., pondělí – středa v 19.30 
hod. Mládeži přístupný

Od pátku 20. do neděle 22. října
GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NE-

BEZPEČÍ 3D
Premiéra akčního sci-fi  thrilleru 

USA. Začátky představení v 19.30 hod. 
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 23. do středy 25. října
LEGO® NINJAGO® FILM
Repríza animované akční komedie 

USA v českém znění. Začátky předsta-
vení v 17 hod. Mládeži přístupný

Od čtvrtka 26. října do středy 1. 
listopadu

Upozornění: čtvrtek - sobota ve 3D 
titulky,  neděle – středa ve 2D dabing

THOR: RA GNAROK 3D
Premiéra akčního, dobrodružného 

fi lmu USA. Začátky představení v 17 
hod. Mládeži přístupný

Od pátku 27. do neděle 29. října
JIGSAW
Premiéra hororového thrilleru USA.

Začátky představení v 19.30 hod. 
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 30. října do středy 1. 
listopadu

MATKA !
Premiéra psychologického thrille-

ru USA. Začátky představení v 19.30 
hod. Mládeži do 15 let nepřístupný

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 5. října
NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V ŽIVO-

TĚ OLLIHO
Premiéra romantického dramatu 

Finska.

Čtvrtek 12. října
MŽITKY
Premiéra dramatu Polska.

Čtvrtek 19. října
ŠÍLENĚ ŠŤASTNÁ
Premiéra komediálního dramatu Itá-

lie/Francie.

Čtvrtek 26. října
MÍSTO U MOŘE
Premiéra dramatu USA.

2. - 5. 10.  PLETEX – nabídka a pre-
zentace podzimních a zimních čepic

2. 10.  8 – 14 Klub Miminko: 
Jablíčková slavnost

3. 10.  10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Perníkové muffi  ny z 
červené řepy

5. 10.  15 - 17. OTEVŘENÁ 
ZAHRA DA - téma V POHÁDCE

6. 10.  10.30 – 12 Klub Batole: Bar-
vy podzimu

6. 10.  18 – 20 Muzikoterapeutická 
relaxace - osobní příběh duše

7. - 14. 10.  VÝSTAVA NA STRO-
MECH s podtitulem „PŘÍBĚH 
BANÁNU“ – zámecký park

9. – 13. 10.  EKO-BIO-FAIR - pre-
zentace biopotravin, fair trade produk-
tů a ekolog. výrobků

9. 10.  8 – 14 Klub Miminko: 
MEDOVÝ DEN

9. 10.  14 – 16 MUM-AUT - setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autistické-
ho spektra

10. 10.  8 – 14 Slavíme Mezinárod-
ní den mateřských center - BALÓN-
KOVÁ PARTY

10. - 17. 10.  TÝDEN PRO ZDRA -
VÍ

10. 10.  10.30 – 12 Měření fyzické 
kondice - beseda s odborníkem a kon-
zultace na téma rizikové faktory zdraví 

12. 10.  10 - 15 Netradiční cviče-
ní uvnitř i venku aneb Překážek se 
nebojíme

12. 10.  14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Tvarohová dobrota s kiwi

12. 10.  15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření

12. 10.  16 - 18 Fórum Zdravého 
města

12. 10.  18 - 20 Rukodělný kurz: 
Brož z látky

13. 10.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Jako ryba ve vodě

13. 10.  17.30 - 19.30 Kurz první 
pomoci pro rodiče

16. - 20. 10.  VÝBĚR VĚCÍ NA 
BURZU

16. 10.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Zdravé přebalování

17. 10.  8.30-10.30 Měření tlaku, 
cukru a cholesterolu

19. 10.  10.30 – 12 Společně a 
aktivně - tvoření, sdílení zkušeností, 
hrátky pro nejmenší

21. 10.  14 – 17 Tvořivé odpoled-
ne: Podzimní věnec na dveře

22. 10.  10 - 12 BURZA oblečení a 
potřeb PRO DVOJČATA

23. - 27. 10.  BURZA DĚTSKÉHO 
A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ

24. 10.  10.30 – 12 Vedení k úspě-
chu dítěte

26. 10.  15 - 17 EKOATELIÉR pro 
malé i velké

27. 10.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Práva a povinnosti

30. 10.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Výživa u nejmenších

31. 10.  10.30 – 12 Péče o dítě po 
rozchodu rodičů

5.10. – 31.12. 
Petr Lemberk - Vysočina life & 

nature - výstava fotografi í
Galerie Ladislava Nováka
Vernisáž ve středu 4. října v 17 

hodin

Do 26.11. Výstava prací žáků 
Gymnázia Třebíč do Výstavní síni 
Předzámčí.

Centrum DaR
3. 10. 8 – 17 S babičkou i s dědou 

si hraju rád -  akce u příležitosti 
Mezinárodní dne seniorů  

10. 10. 8 – 17 Mezinárodní den 
mateřských center - DEN OTE-
VŘENÝCH DVEŘÍ

10. 10. 10.30 – 12 V hlavní roli 
MED

12. 10. 10.30 – 12 Housenka - 
ukázková hodina kroužku Fantazie

17. - 26. 10. Jiřina Tvarůžková - 
prezentace dětské módy podzim/
zima

17. - 19. 10. Suché plody a 
semínka

17. 10. 10.30 – 12 Společně - 
aktivně – zdravě

19. 10. 10.30 – 12 Zavařeniny
24. 10. 8.30 - 10.30 Měření tlaku, 

cukru a cholesterolu
31. 10. 15 - 16.30 Podzimní díl-

ničky pro malé i velké lidičky (akce 
pro veřejnost)
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Výborně si vedl v letošní dráhové 
sezoně mladší žák Adam Havlíček. 
Svěřenec trenéra Petra Veleby nejpr-
ve přivezl dvě zlaté medaile z brněn-
ské Letní olympiády dětí a mládeže 
(LODM). 

Na „místo činu“ se vrátil při fi nále 
soutěže všestrannosti OVOV, při níž 
přidal třetí zlato, a znovu při Evrop-
ských atletických hrách (EKA G), které 
vyhrál rovněž. Zatímco LODM je sou-
těží krajských reprezentací, při OVOV 
sportovci závodí za své školy, a při 
EKA G zastupují své země a současně 
mateřské oddíly, což je v Adamově pří-
padě atletický oddíl Spartaku Třebíč. 

Kromě něj na LODM z Třebíčáků 

uspěli baseballisté, kteří skončili druzí, 
a triatlonista Tomáš Kříž, který získal 
bronzovou medaili. V soutěži OVOV, 
které se zúčastňuje jen část škol, se 
kromě Havlíčka, který je žákem ZŠ 
Horka-Domky, umístila i Kristýna 
Neumanová ze ZŠ T. G. Masaryka. V 
individuálním závodě skončila druhá, 
družstvo její školy skončilo osmnácté, 
družstvo ZŠ Horka-Domky třicáté.

Z výsledků LODM: Dálka: 1. Hav-
líček 546 cm. Výška: 4. Dobrovolný 
160 cm. Kriket: 1. Havlíček 67,99 m. 
Z výsledků EKA G: Dálka: 7. Havlí-
ček 514 cm. Kriket: 1. Havlíček 71,56 
m (v kvalifi kaci 75,45 m).  miz

Havlíček byl čtyřikrát zlatý

V sobotu 16. září vyvrcholila v Pří-
brami série FORD CZECHMAN 
TOUR (český pohár v dlouhém triat-
lonu a duatlonu), skládající se z osmi 
závodů. 

Závod s názvem Klasik duatlon Pří-
bram byl současně Mistrovstvím ČR v 
dlouhém duatlonu. Na start závodu o 
objemech 5-60-15 km (běh-kolo-běh) 
v areálu Nového rybníku se postavilo 
110 závodníků, kteří si to rozdali o čes-
ké tituly.

Téměř celý závod proběhl v dešti a 
citelném chladu. Přesto oddílu TT  Tře-
bíč přinesl krásné rozuzlení. Vítězem 
kategorie mužů 50-54 let se časem 
3:18,15 h stal mistrem ČR Milan Pro-
cházka, kterého závěr sezóny zastihl 

ve skvělé formě.  Navázal tak na titul 
vícemistra ČR ve středním TT  ze Žďá-
ru nad Sázavou (26. 8.). Z oddílu TT  
TJ Sp. Třebíč proběhl v čase 4:24,18 
h Petr Mejzlík (kat. 55-59 let) na 5. 
místě. Z Třebíče se závodu zúčastnil 
ještě Jiří Kuzma, který časem 3:58,30 
h obsadil 20. místo v kat. 40-44 let. 
Jeho dcera Tereza v kat. dívek 12-13 
let doběhla na trati 1,5-6-1,5 km na 6. 
místě.

Tímto letošní seriál závodů Ford 
Czechman Tour skončil, závodní-
ci si rozdali poslední pohárové body, 
čeká je závěrečné podzimní slavnostní 
vyhlášení poháru, zasloužený odpoči-
nek a příprava na následující sezonu.
 -zt-

Procházka se stal mistrem ČR

Finálovým závodem letošního Svě-
tového poháru v kvadriatlonu bylo 
tradiční Bergsee v Ratcheru nedale-
ko německého Schlesingenu. Mis-
trovsví Evropy na krátké trati  přilá-
kalo na start celou evropskou špičku. 
Přes padesát závodníků ze SRN, 
CZE, ESP, POR, GBR, POL, HUN 
a NZL se doslova pralo s tratí o obje-
mech 0,75-20-5-5 km (plavání-kolo-
kajak-běh). 

Na startu nic nenasvědčovalo 
tomu, co asi za hodinu mělo násle-
dovat. Již při jízdě na kole začalo 
pršet, nicméně závod pokračoval tře-
tí disciplínou - jízdou na kajaku. 

V jejím průběhu se strhla prů-
trž mračen, silný vítr, a to nejhor-
ší, bouřka. Rychlým závodníkům se 
ještě podařilo po kajaku vyběhnout, 
ostatní byli rozhodčími po dojetí 
kajaku zastaveni...

Závod dokončit tak bylo umožně-
no 25 nejrychlejším. Ostatní nechá-
pavě koukali, protože při běhu je už 
ohrožení blesky, v porovnání s pohy-
bem na vodě, minimální. 

Mezi prvními, kterým nebylo 
umožněno závod dokončit, byl i Petr 
Mejzlík z TJ Spartaku Třebíč, bojují-
cí o druhé místo v celkovém hodno-
cení SP kat. 50-59 let. 

Mistrem Evropy se stal Tomáš Svo-
boda z ČR, před Španělem Jonatha-
nem Monteagudem a legendou 
tohoto sportu, Toralfem Bergem z 
Německa.

Po závodě následovalo slavnostní 
vyhlášení výsledků Světového pohá-
ru pro rok 2017, s předáním medai-
lí a trofejí za celkové umístění, i za 
umístění v jednotlivých kategoriích. 

A to se týkalo i Petra Mejzlíka, kte-
rý v kat. nad 50 let sice loňské vítěz-
ství neobhájil, ale zisk bronzové 
medaile za 3. místo, se ziskem 330 
bodů za vítězným Polákem Romkem 
Pietrzakem (400 b.) a Christianem 
Schmidtem z Německa (360 b.) má 
v konkurenci 35 bodujících závodní-
ků svoji hodnotu. 

Celkovým vítězem Světového 
poháru se stal Čech Tomáš Svobo-
da (430 b.), před Ferencem Csimou 
z Maďarska (390 b.) a českým Leo-
šem Roušavým (385 b). 

„To nejde ani komentovat, normálně 
tam rozhodčí zpanikařili, protože na 
kajacích nás v tý bouřce nechali dojez-
dit, a až jsme šli na běh, tak nás nepus-
tili, stihlo to jen 25 lidí, co mělo štěstí, a 
než se rozhodčí rozhodli, co s tím. 

Do deseti minut bylo po bouřce i deš-
ti, ale čipy nám vzali, a bylo i po závo-
dě. Na prvních pět by to nebylo, ale 
mohl jsem škrtat Komárno a přičíst 
nějaký bod, a druhé místo celkově bylo 
ve hře. 

Ale i třetí je pěkný, jsem za něj rád, a 
zlatou i stříbrnou už mám z minulých 
let, takže nakonec jsem doplnil sbírku,“ 
ohodnotil závod Mejzlík.  -zt-

Mejzlík byl třetí ve Světovém poháru

PETR MEJZLÍK (vpravo) neobhájil ve Světovém poháru vítězství, přesto se 
radoval z třetího místa.  Foto: archiv: P. Mejzlíka 

V rakouském Podersdorfu se konal 
jubilejní 30. ročník Austria Triathlon 
Podersdorf na ironmanských tratích 
s objemy 3,8 - 180 - 42,2 km. Svojí 
účastí jej obohatili také tři závodníci 
oddílu triatlonu TJ Sp. Třebíč. Start 
na vodách Neusiedler See v sedm 
hodin proběhl bez problémů, cyk-
listická a běžecká část závodu již v 
chladném a silném větru.

Svůj první start na těchto objemech 
absolvovala Milada Brabcová. Ved-

la si skvěle, a dokladem je 3. místo v 
kat. žen 40-45 let v čase 11:52,40 h. 
K tomuto úspěchu jí dopomohl také 
kvalitní maratónský čas 4:06 h. 

Z mužů si lépe vedl Miroslav Got-
tlieb, který časem 10:26,43 h obsa-
dil 21.místo v kat. 40-44 let a Roman 
Korner dosáhl času 10:57,07 h, kte-
rý v kat. 45-49 let stačil na 18. místo. 
Vítězem závodu se stal v konkurenci 
305 účastníků z třinácti zemí Čech 
Tomáš Řenč v čase 8:19,35 h.  -zt-

Brabcová třetí v Podersdorfu
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Třebíčské noviny

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

tel.: 776 143 134

7. 10. 2017 Slovácké vinohra-
dy, autobusový zájezd na turistic-
ký pochod, trasy pěší 14 a 20 km z 
Hodonína, 6 a 12 km z Dolních Boja-
novic vedou lesem, poli, vinohrady a 
areály vinných sklepů přes Poddvorov 
a Nechory do Prušánek. Odjezd auto-
busu mezi 6.00 - 6.20 hod. z různých 
míst Třebíče.

7. 10. 2017 Krajem Šimona kou-
zelníka, turistický pochod v Hněvko-
vicích u Humpolce, start v klubovně 
TOM Šlápoty, trasy pěší 12, 20, 35 a 
50 km, cyklo 15, 30 a 60 km. Doprava 
individuální, vlastními auty.

7. 10. 2017 Jeníkova Špacírka, 
turistický pochod v Okrouhlici, okres 
Havl. Brod, start ve škole od 9.00 
hodin, trasy pěší 6 a 13 km. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 6.09 nebo 8.33 
(z Boroviny v 6.12). Návrat vlakem z 
Okrouhlice v 13.25, 14.55, 17.34.

14. 10. 2017 Turistický pochod na 
Pekelňák a Sádek, start v Třebíči, par-
koviště Polikliniky Vltavínská, v roz-
mezí 10.00 - 12.00 hodin, trasy 9 km 
(přes Pekelňák a Slavice do Třebíče) 
a 11 km (přes Pekelňák do Kojetic), 
návrat vlakem v 16.21, 18.21.

14. 10. 2017 Tišnovská pade-
sátka, turistický pochod v Tišnově, 
start v sokolovně, trasy pěší 7 až 50 
km, cyklo 28 a 50 km. Trasy vedou 

na Besének, Říkonín, Kutiny, Pasník, 
Katov, Drápelky a Lažánky. Odjezd z 
Třebíče vlakem z hl. n. v 6.18, 7.24 
(z Boroviny v 6.03), nebo autobu-
sem v 6.56. Návrat vlakem z Tišnova 
v 14.28, 14.33, 16.28, 16.33, 16.50.

20.-22. 10. 2017 Podzimní Vyso-
činou, turistický pochod ve Žďá-
ru n. Sázavou, start v 5. ZŠ na uli-
ci Palachova 57, trasy pěší 14, 22, 
36 km, cyklo 45, 65, 100 km. Trasy 
vedou do oblasti Žďárských vrchů 
(Hamry, Samotín, Vápenice, Polnič-
ka, Velké Dářko, Stržanov a Pilská 
nádrž. Možná účast v kterýkoliv den. 
Odjezd autobusem z Třebíče v 6.56. 
Návrat ze Žďáru vlakem v 14.34, 
15.34, 16.34, 17.34, nebo autobu-
sem v 16.05.

21. 10. 2017 Slavkovským bojiš-
těm, turistický pochod ve Šlapani-
cích u Brna, start v bistru naproti 
muzeu, trasy pěší i cyklo 15, 25, 42 
a 50 km. Trasy vedou po slavných 
místech Bitvy tří císařů z roku 1805 
- Žuráň, Santon, Tvarožná, Porořic-
ká Stará pošta, Slavkov, a na Pracký 
kopec k Mohyle míru. Odjezd vla-

kem z Třebíče hl. n. v 6.18, 7.24 (z 
Boroviny v 6.03). Návrat ze Šlapanic 
v 13.14, 14.26, 14.56, 15.14, 16.26, 
16.56, 17.31, 17.56.

21. 10. 2017 Pohádkový les, dobro-
družná cesta pro děti a rodiče v Hněv-
kovicích, začátek v 13.00 hod. na závo-
dišti, trasa 3 - 6 km. Doprava vlastními 
auty.

28. 10. 2017 Podzimním Horác-
kem, turistický pochod v Třebíči přes 
„Syenitové skály“, Budíkovice a Soko-
lí, start v klubovně KČT u Babáku od 
6 do 10 hodin, Cyrilova ulice. Tra-
sy pěší 14 km (Třebíč - V Klinkách - 
Syenitové skály - Budíkovice - Dubi-
ny – Třebíč), 24 km (Třebíč - Padrtův 
mlýn - Dubiny - Budíkovice - Syeni-
tové skály – Třebíč), 29 km (Třebíč 
– Krahulov - Padrtův mlýn - Budíko-
vice - Syenitové skály – Třebíč), 40 
km (jako 14 km do Dubiny - Krahu-
lov - Sádek – Pekelný vrch – Třebíč), 
50 km (jako 40 km do Sádek - Klu-
čovská hora - Dobrá Voda – Třebíč). 
Cyklo trasy 30, 40, 50, 60 a 70 km 
(Třebíč - Ptáčov - Budišov - údolí 
Oslavy - Nesměřské a Balinské údolí - 
Benetice - Budíkovice - Třebíč) -zt-

Už 49. ročník Běhu Libušiným údo-
lím připravili na neděli 15. října atle-
ti Spartaku Třebíč. Nejstarší, nikdy 
nepřerušený třebíčský přespolní běh 
má start i cíl na hrázi Máchova jezír-
ka, a běží se po asfaltových cestách 
lesoparku, pouze muži a ženy vyběh-
nou až na Terůvky, aby se mezi zahrád-
kářskými koloniemi vrátili zpět do 
Libušina údolí. 

Celé dění zahájí v 9.50 hodin stome-
trový nesoutěžní běh atletické škol-
ky, v 10 hod navážou během na 400 
m mladší dívky (roč. 2008 a mladší) 

a po nich budou následovat všechny 
ostatní žákovské kategorie. 

V 11 hodin vyběhnou na 2 km 
dlouhou trať dorostenci a doros-
tenky, o půl hodiny později bude 
odstartován hlavní závod, který se 
běhá jako Memoriál Milana Wer-
la. V něm společně změří síly muži, 
ženy a veteráni. Čeká je 4,5 km v pří-
jemném lesním prostředí, které 
zatím nejrychleji proběhl pětinásob-
ný vítěz a obhájce loňského prven-
ství Josef Rygl, který v roce 2012 
dosáhl času 14:50 min. -miz- 

Libušino údolí se běží 
po devětačtyřicáté

Co v Třebíči spojuje dva nejlep-
ší československé atlety všech dob? 
Účast na mítinku Velká cena měs-
ta Třebíče. Emil Zátopek ji třikrát 
vyhrál, Jan Železný se na ni byl letos 
podívat. Trojnásobný olympijský 
vítěz a dnes úspěšný trenér navštívil 
třebíčský stadion už při fi nále extra-
ligy v roce 2008, a tehdy i dnes se po 
stadionu pohyboval zcela nenápadně, 
jako kterýkoli jiný trenér. 

Pozornost poutal spíš čerstvý mis-
tr Evropy do 22 let v desetiboji Jiří 
Sýkora, jemuž zdravotní problémy 
nedovolily absolvovat MS v Londýně. 
V Třebíči si jen tak lehce zazávodil ve 
vrhačských disciplínách. Kdo naopak 
musel zabrat naplno, byl vytrvalec 
Michael Jakůbek. 

Ještě ne devatenáctiletý svěřenec 
Jiřího Březny, který na dráze začal 
závodit v teprve v letošním roce, si 
při své druhé životní desítce vylepšil 
osobní rekord na 34:34,51 min. To 
znamenalo druhé místo za třineckým 
Tomášem Lichým, a také jeden z nej-
lepších výkonů domácích běžců při 
Velké ceně. 

Lépe než on ji dosud běželi jen 
Pavel Dudr, Petr Nožička, Petr Motá-
lek a Jaroslav Bohuslav, který se jí i ve 
veteránském věku letošního roční-
ku zúčastnil také. Dosud nejlépe se 
domácím dařilo v prvním „obnove-
ném“ ročníku v roce 1994, kdy se za 

Na Velké ceně Třebíče se objevili 
Jan Železný i Jiří Sýkora

vítězným mistrem Evropy Tesáčkem 
seřadili třebíčští běžci v tomto pořa-
dí:  Dudr 31:21,6, Motálek 33:00,0 a 
Bohuslav 33:04,8. 

Dudr se o rok později, jako voják 
v dresu ASC Kutná Hora, zlepšil na 
31:18,83 min, a v roce 1996 - už opět 
v domácích barvách - zaběhl 31:20,05 
min. V témže ročníku běžel Nožič-
ka, tehdy člen ARC Brno, své maxi-
mum 33:01,21 min. Tento výběr z 
výkonů domácích běžců berme jako 
další motivaci pro Michaela Jakůb-
ka, pro letos pátého Ondřeje Vrbu ze 
Studence, a vůbec pro všechny mladé 
vytrvalce, kterých se v poslední době 
objevilo víc, než kdykoli předtím.  

Z výsledků 35. ročníku Velké ceny 
města Třebíče v běhu na 10 000 m: 
1. Lichý (Třinec) 31:45,05, 2. Jaků-
bek (Spartak Třebíč) 34:34,51, 3. 
Schoval (Stará Boleslav) 36:20,19, 5. 
Vrba (Studenec) 36:28,32. Z výsled-
ků rámcových disciplín: 100 m: 
1. Hrazdil (Olomouc) 11,30, 11,57, 
3. Kincl (Spartak Třebíč) 11,84 - 1. 
Šuhájková (Pardubice) 12,38. Míle: 
1. Schoval (Stará Boleslav) 4:31,67, 
2. Rygl (Spartak Třebíč) 4:34,01. 
100 m přek: 1. Skřivanová (Pacov) 
15,32. Dálka: 1. Šuba (Nitra) 709 - 
1. Kosielská (Spartak Třebíč) 523. 

Výška: 1. Šutera (Olomouc) 202 
- 1. Langhansová (Beroun) 161, 2. 
Všetečková (Spartak Třebíč) 149. 
Disk: 1. Řihák (Univerzita Brno) 
46,77, 3. Sýkora 45,18 (Olymp Pra-
ha) - 1. Staňková (Kladno) 57,02. 
Oštěp: 1. Helán 58,45 - 1. Drápalová 
45,03 (oba Univerzita Brno). Kou-
le: 1. Litavský (Olymp Praha) 16,03, 
3. Vilímek (Spartak Třebíč) 14,65, 
4. Sýkora (Olymp Praha) 14,04 - 1. 

Staňková (Kladno) 12,98. Žactvo: 
60 m: 1. Sychra (Otrokovice) 7,59, 
4. Rybníkář 8,11 - 1. Všetečková 8,46, 
2. Kosielská 8,48, 3. Bartoňková 8,64 
(všichni Spartak Třebíč). Dálka: 1. 
Budík (Slavkov) 531, 3. L. Hort 495 
- 1. Kosielská 523, 3. Bartoňková 462. 
Výška: 1. L. Hort, 158, 3. Dobrovol-
ný 149 - 1. Všetečková 149, 3. Bartoň-
ková 146 (všichni Spartak Třebíč).
 Milan Zeibert
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