
VÍTÁNÍ JARA : Několik desítek lidí se shromáždilo v areálu bývalé továrny BOPO na vítání jara. Akce měla také za cíl 
zájemcům představit, jak bude vypadat nový objekt Domu dětí a mládeže. Foto: Antonín Zvěřina

Prodloužení povolení výherních 
automatů v Třebíči a přemístění 
Domu dětí a mládeže z nevyhovují-
cích prostor na Hrádku, tyto body 
se staly základními tématy březno-
vého zastupitelstva.

Jaromír Barák (na stránkách měs-
ta vedený jako nezařazený) hned při 
schvalování programu navrhl, aby se 
do něj vložil bod o vyhlášení referen-
da, zda má být Dům dětí a mládeže 
přemístěn do Boroviny, po nezbyt-
ných úpravách bývalé kotelny a čis-
tičky odpadních vod. Devět z pěta-
dvaceti přítomných se vyslovilo pro, 
jedenáct proti, pět se zdrželo, návrh 
nebyl přijat.

Bod patnáct schváleného progra-
mu zastupitelstva hovořil o tom, že 
vyhláška zakazující výherní automa-

ty na území města se posune o rok na 
počátek roku 2016. 

Vedoucí fi nančního odboru David 
Vojtan se pokusil objasnit všechny 
důvody, proč se tento bod dostal na 
jednání. „Zaznamenali jsme spoustu 
měst, kde vyhlášky mají, a přesto tam 
hazard kvete. Nehledě k tomu, o kolik 
peněz město přijde,“ uvedl mimo jiné 
Vojtan. U videoterminálů se jedná 
o záležitost ministerstva fi nancí a to 
tuto záležitost řešit nestíhá.  

V poslední době se objevují další 
možnosti, jak zákazy obcházet, a měs-
to pak nebude mít žádnou kontro-
lu. „Snažíte se o to, aby další rok nebyl 
hazard regulovaný,“ argumentoval 
Barák. Zopakoval, že město mohlo 
ušetřit, pokud by zbytečně neinves-
tovalo do dostavby Laguny, výstavby 

kruhové křižovatky v Borovině, pře-
místění Domu dětí a mládeže a úpra-
vy veřejných prostranství v areálu 
bývalé továrny BOPO. 

Místostarosta Pavel Pacal (Pro Tře-
bíč) oponoval, že se nejedná jen o 
jeho myšlenky, jak se mu snaží Barák 
podsunout, ale schválila je rada měs-
ta. Zdůraznil, že město díky jiným 
vyhláškám hazard v této oblasti má 
pod kontrolou. 

„Považuji za lež, že hazard není 
v Třebíči regulován. Naopak se nám ho 
podařilo dostat pod kontrolu,“ podo-
tkl Pacal. Doplnil, že pokud minister-
stvo fi nancí dá garanci, že zákazová 
vyhláška začne okamžitě platit, nasta-
ne zcela jiná situace. Ta zatím nasta-
vená není. 

(Pokračování na str. 3)

Referendum o DDM se neuskuteční

Upozornění
Z důvodu velikonočních svátků v 

pondělí 21. dubna a ve dnech stát-
ních svátků ve čtvrtek dne 1. a 8. 
května budou sběrné dvory Třebíč 
v ulici Hrotovická, Na Klinkách a 
v Borovině uzavřeny.   -zt-

Přijedou i závodníci 
ze zahraničí

Český pohár TeamGym a Trio 
Teamgym se uskuteční o víkendu 
v Třebíči. Závod TeamGym začíná 
v sobotu 29. března v jedenáct hodin 
a závod Trio teamGym v neděli 30. 
března od 9.30 hodin ve sportovní 
hale TJ Spartak Třebíč v ulici Manž. 
Curieových. Závody mají meziná-
rodní účast.  -zt-

Policie varuje
Strážníci městské policie varu-

jí občany města před podvodným 
jednáním. V posledních dnech se 
množí případy, kdy občané, pře-
devším senioři, obdrží písemnou 
formou upozornění na to, že někde 
dluží fi nanční hotovost. V tomto 
dopise je uveden telefonický kon-
takt, kde si danou skutečnost mají 
ověřit. Upozorňujeme tedy všechny 
příjemce takového dopisu, aby na 
něj nereagovali a na uvedené číslo 
netelefonovali. Jedná se o draze zpo-
platněnou linku. Tuto skutečnost je 
možno oznámit Policii ČR.   -zt-

V názvu mají TaxiS 
Nový název, stejný cíl. To se dá říct 

o charitní sociální službě, která přes 
rok pomáhá lidem se zdravotním a 
sociálním znevýhodněním v získání 
zaměstnání na otevřeném trhu prá-
ce. Starý název Sociální rehabilita-
ce Třebíč  se mění   za nový TaxiS  
sociální rehabilitace. Proč TaxiS? 
Taxis je jednou z překážek dosti-
hových závodů. Stejně jako závodní-
ci musí překonat tuto překážku, aby 
dorazili do cíle, tak i uživatelé musí 
ve svém životě překonávat jednu pře-
kážku za druhou, aby dosáhli vysně-
ného cíle - aby získali práci a mohli 
žít běžný život.  -zt-
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Vytvoření systému dalšího vzdělávání 
pro sektor zdravotnictví v Kraji Vysoči-
na bylo prvním projektem, který přine-
sl nový, ucelený přístup v této oblasti. 
Projekt s  rozpočtem 11.599.512,49 Kč 
podpořený z prostředků Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu 
České republiky prostřednictvím Ope-
račního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost realizovala v letech 
2011-2013 společnost EFEKT PLUS, 
s. r. o., ve spolupráci s partnery a odbor-
nými garanty. 

Systém zahrnuje nabídku dalšího 
vzdělávání zdravotnickému personá-

lu v 22 modulech a 3 oblastech: zdra-
votnické právo, měkké dovednosti a 
manažerské dovednosti. Moduly byly 
vytvořeny a pilotně ověřeny jak pro 
prezenční, tak e-learningovou for-
mu výuky na speciálně vytvořeném 
webovém portálu. Vyhodnocení při-
neslo důležitou zpětnou vazbu a zajis-
tilo zkvalitnění celého vzdělávacího 
systému včetně aktualizace modulů a 
webu. Cílovou skupinou byli zaměst-
nanci zdravotnických zařízení z kraje 
Vysočina jak z oboru přímé péče, tak 
manažeři na všech stupních řízení.

 (PI-t04-pcD)

Další vzdělávání zdravotnického personálu 
pomůže především pacientům

Připraví kontejnery
Po zimní přestávce nechá odbor 

komunálních služeb rozmístit tento 
týden v okrajových lokalitách Třebíče 
velkoobjemové kontejnery na biood-
pad. Podobně jako v předchozích 
letech bude čtrnáct zelených kontej-
nerů k využití na vlastním území měs-
ta, dalších sedm kusů v místních čás-
tech. Sypat je do nich možné odpad ze 
zahrádek a sadů, to znamená listí, trá-
vu, nadrcené nebo alespoň posekané 
větve a také piliny.  –ip- 

Vyčistí břehy
Každoroční čištění břehů řeky Jihláv-

ky, jehož se se sdružením Břehy, vod-
ními skauty z přístavu Žlutá ponor-
ka a skauty ze střediska Srdíčko může 
zúčastnit každý, kdo je ochoten při-
ložit ruku k dílu, se letos koná v sobotu 
12. dubna. Sraz všech účastníků je v 9  
hodin na začátku Svojsíkova nábřeží u 
Podklášterského mostu.  -zt-

Víte, že na jaře roku 1914 došlo v Tře-
bíči k nehodě saní a že se ztratily dvě 
dvacetikoruny? A že se jejich nálezce 
žádá, aby je vrátil majiteli?

O tomto a mnoha jiných věcech psaly 
z kraje roku 1914 dobové noviny. Pak 
ale přišel atenát na následníka trůnu a 
vypukla první světová válka. Noviny 
vycházely i nadále, ovšem zprávy v nich 
byly poněkud vážnějšího rázu.

Chcete-li vědět více, jak se žilo v Tře-
bíči přesně před sto lety a jak obyva-
telstvo reagovalo na sarajevský aten-
tát a mobilizaci, nenechte si ujít akci 
Vzpomínky na rok 1914, kterou pořá-
dá Muzeum Vysočiny Třebíč v úterý 
1. dubna od 17.30 hodin v Kamen-
ném sále třebíčského zámku. Nebude 
to ovšem typická přednáška jen pro 
zájemce o historii. Součástí programu 
bude i módní přehlídka tehdejšího 
oblečení. -zt-

Připomenou válku

S platností od 1. ledna 2009 byla ve 
vybraných lokalitách městské památ-
kové zóny v Třebíči zrušena mož-
nost umísťovat na chodníky přenos-
ná reklamní zařízení typu „A“. Zákaz 
se týká těchto míst: Karlovo náměs-
tí, Přerovského, Soukopova, Kotlář-
ská, Jejkovská brána, Smila Osovské-
ho, Soukenická, Hlavova, Otmarova, 
Bedřicha Václavka, Hasskova, Mar-
tinské náměstí, Jihlavská brána, nárož-
ní objekty na Komenského náměstí, 
Žerotínovo náměstí – východní strana, 
Blahoslavova, Subakova, Tiché náměs-
tí, Leopolda Pokorného, Havlíčkovo 
nábřeží.

„Reklamní stojany, tzv. áčka, se v těch-
to místech bohužel vyskytují dál. S jar-
ním počastím se znovu objevují. Odbor 
dopravy Městského úřadu Třebíč upo-
zorňuje majitele nebo nájemce provozo-
ven na nutnost odstranění těchto zaříze-

ní. Při nerespektování této skutečnosti by 
se jednalo o správní delikt nebo správní 
přestupek, což může být pokutováno,“ 
upozornil mluvčí radnice Ivan Přibík.

V ostatních lokalitách jsou přenos-
ná zařízení povolována jen na základě 
souhlasu vlastníka komunikace a vyda-
ného rozhodnutí na zvláštní užívání 
komunikace. I tam, v případě, že bude 
zjištěno nepovolené umístění tohoto 
zařízení, hrozí pokuta. Náklady spo-
jené s odstraněním reklamy v případě 
správního řízení bude hradit vlastník 
nebo nájemce provozovny, před kte-
rou bylo přenosné reklamní zařízení 
umístěno.

Pro bližší informace o reklamních 
stojanech, tzv. áčkách, město doporu-
čuje podnikatelům kontaktovat odbor 
dopravy Městského úřadu Třebíč, 
Zuzanu Vetchou, telefon 568 896 168 
nebo e-mail z.vetcha@trebic.cz.  -zt-

Pozor na umísťování stojanů „A“
O jedenáct procent více turistů 

podle statistiky třebíčského měst-
ského střediska navštívilo město 
v minulém roce oproti roku před-
chozímu. V roce 2013 počet náv-
štěvníků poprvé překonal magickou 
hranici sto tisíc osob. Letos se počet 
navýšil na 113 tisíc návštěvníků. 

Ředitelka Jaromíra Hanáčková při-
pustila, že to sice není tak výrazný ná-
růst jako v předchozích letech, pořád 
se ale jedná o veliký úspěch. „Ukazuje 
se, že Třebíč se na trhu cestovního ruchu 
neztrácí a naopak získává stabilní místo,“ 
poukázala.

Hanáčkovou zajímalo i procento 
zahraničních návštěvníků, a ti tvoří 
zhruba 20 procent ze zmiňovaného čís-
la. Nejvíce jich míří do baziliky sv. Pro-
kopa, pozadu nezůstává Zadní synago-
ga a přilehlé objekty včetně židovského 
hřbitova. „Připravujeme pro ně časově 
různorodé procházky podle jejich přá-

ní. Pokud jde o baziliku, v roce 2012 ji 
navštívilo 22 tisíc zájemců, loni 33 tisíc 
zájemců, nárůst o 33 procent,“ zdůrazni-
la Hanáčková. Netajila, že k tomu při-
spěla i rekonstrukce zámeckého areálu, 
kdy nádvoří získalo novou tvář již na 
jaře. Ředitelku také těší, že nezazname-
nala žádnou stížnost.  

Vyzdvihla práci vedoucí turistic-
kých a informačních center Dagmar 
Juráňové, která se neustále vzdělává 
v oblasti židovské kultury a židovského 
náboženství a přináší tak do průvod-
covství nadstavbovou část. 

Pokud jde o návštěvnost kulturních 
akcí, Hanáčková má radost, že se daří 
lákat návštěvníky na divadelní předsta-
vení. „Mluvilo se o tom, že divadlo Pasáž 
bude poloprázdné, a opak je pravdou,“ 
nastínila. Připomněla, že festival 2-3-4 
herců byl vyprodaný dlouho dopředu. 
„Za to zaslouží dík programové odděle-
ní,“ poznamenal Hanáčková.  -zt-

Návštěvnost opět vzrostla

Představením Válka profesora Klam-
ma v režii Jana Jirků zahájil třebíčský 
rodák v Národním domě 12. ročník 
festivalu Divadla 2-3-4 herců. Ten je 
zároveň patronem festivalu. 

Úvodní festivalové představení pro-
vázela netradiční scéna. Herec se nepo-
hyboval na pódiu, ale za učitelskou 
katedrou přímo před diváky, kteří byli 
v rolích studentů součástí představení.

Diváci mají o přehlídku dlouhodo-
bě značný zájem, každoročně jich při-
jde kolem dvou tisícovek. Rozpočet 
festivalu se pohybuje kolem 250 tisíc 
korun. Kromě vlastního rozpočtu kul-
turního střediska se na jeho úhradě 
podílejí i sponzoři.

Navrátil také při své návštěvě rodné-
ho města navštívil jadernou elektrárnu 
Dukovany.  -zt-

OLDŘICH NAVRÁTIL si s výtvarníkem Emanuelem Ranným dobře rozuměl.
 Foto: Antonín Zvěřina 

Festival zahájil herec Navrátil
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Referendum o DDM se neuskuteční Koncert podpoří 
varhany

Rozloučení s varhanami, slavnost-
ní velikonoční koncert se uskuteč-
ní v třebíčském kostele sv. Marti-
na v neděli 20. dubna od 16 hodin. 
Účinkují Musica Organum - Jiří Šon 
- varhany, Kateřina Jurášková - sop-
rán, Petr Jurášek - trubka. Vstupné je 
dobrovolné. Výtěžek půjde na reali-
zaci stavby nových varhan. -zt-

Domov pro seniory 
pořádá výstavu

Velikonoční prodejní výstavu ručně 
pletených košíků z pedigu a výrob-
ků z keramiky pořádá Domov pro 
seniory v ulici Manž. Curieových 
v Třebíči. Uskuteční se v pátek 11. 
dubna od 9 do 17 hodin v místnos-
ti volnočasových aktivit. Výrobky si 
mohou zájemci zakoupit i v sobotu 
12. a v neděli 13. dubna od 14 do 16 
hodin a od pondělí 14. do pátku 18. 
dubna od 9 do 11 a do 13.30 do 15 
hodin.   -zt-

STŘED hledá 
dobrovolníky

Dobrovolníky pro program Pět P hle-
dá Dobrovolnické centrum STŘED 
se sídlem v Třebíči. Podpora, přá-
telství, prevence, pomoc a péče jsou 
hlavními principy programu Pět P, 
který je určen pro děti ve věku od 6 
do 15 let. Cílem je podpořit zdravý 
vývoj dítěte a zaměřit se na zvýšení 
jeho duševní a fyzické kondice. Pro 
tyto děti STŘED hledá dobrovolní-
ky, kteří jsou starší 18 let, mají zájem 
o práci s dětmi a chtějí svůj čas věno-
vat někomu, kdo jejich pomoc potře-
buje. -zt-

(Dokončení ze str. 1)
Daneš Burket (Pro Třebíč) doplnil, 

že zákazem se nic nevyřeší. „A měs-
to přijde o značnou částku, kterou ny-
ní věnuje na rozvoj sportu a sociálních 
věcí. Nehledě k tomu, že už tady zazně-
lo, že se vše dá obcházet. Pokud mám 
informace, herny v Třebíči neznamenají 
nárůst kriminality,“ poznamenal. 

Doplnil, že tento problém by již 
mělo řešit nové zastupitelstvo. Bará-
ka ovšem nepřesvědčil, jediný argu-
ment, proč chce vedení města hazard 
dál povolit, viděl v tom, že potřebuje 
peníze.

„Ty peníze nebudou sloužit nám, ale 
lidem v tomto městě. Pokud jde o regu-
laci, vedle zákazu reklamy a dalších 
kroků už se síť automatů na území měs-
ta nerozšiřuje,“ kontroval Pacal. Milan 
Ustohal (KSČM) Baráka podpořil, 
osobně má zkušenosti z gamblery a 
těm je potřeba v hraní zabránit. „Byť 
by se jednalo o jednoho člověka,“ pou-
kázal. 

Do diskuze se vložil Ivo Uher 
(ODS) a přemítal, zda se jedná pro 
město o palčivou problematiku, či je 

to téma populární ve volebním roce. 
„Mám pocit, že spíš to druhé,“ konsta-
toval. Proto se rozhodl variantu rady 
města podpořit. Nakonec čtrnáct 
zastupitelů odklad podpořilo, proti se 
vyslovilo sedm a pět se zdrželo, návrh 
byl přijat. 

V bodu různé se Barák vrátil ke své-
mu návrhu na referenda ohledně stě-
hování Domu dětí a mládeže. Při-
pustil, že petiční výbor shromáždil 
zhruba polovinu potřebných hlasů. 
„Přesto si myslím, že bychom se občanů 
měli zeptat,“ navrhl. 

Starosta Pavel Heřman (HZRN!!!) 
upozornil, že se nejedná o žádný uta-
jovaný projekt, diskutuje se o něm 
dva roky a obyvatelé města za tu dobu 
se měli k tomu možnost vyjádřit. 
Ohradil se proti tomu, že areál býva-
lé Boroviny bude v budoucnu opuš-
těný. Poukázal na to, že i kraj projektu 
důvěřuje, pokud tam chce u objektu 
hotelové školy postavit novou tělo-
cvičnu. 

Daneš Burket se Baráka zeptal, zda 
má nějakou jinou alternativu umís-
tění Domu a dětí a mládeže. „Pokud 

ano, pak můžeme diskutovat, zatím 
jsem objektivní návrh neslyšel,“ nastínil.

Václav Malý (ČSSD) upozornil, že 
tělocvičnu v Borovině postaví kraj, 
což by měl každý jedině vítat. „Musí-
me si uvědomit, že to, co se děje v Boro-
vině, se už nedá zastavit, a je to jen dob-
ře pro celé město,“ konstatoval. 

Barák nastínil možnosti Domu dětí 
a mládeže přestěhováním do součas-
ného sídla Západomoravské vyso-
ké školy a následné výstavby nové-
ho domu na Hrádku. Na přetřes se 
dostalo i možné ekologické zatížení 
prostor pro umístění Domu a dětí 
mládeže. Tady vedení města upozor-
nilo, že vše podstatné je obsažené 
zejména v projektu.

Milan Ustohal a Julie Dolejší 
(KSČM) se shodli, že toto řešení není 
možná ideální, ale žádné jiné už k dis-
pozici není. Po více než půlhodinové 
debatě došlo k hlasování. K Barákovi 
se připojili tři zástupci (ČSSD), pro-
ti se vyslovilo 16 zastupitelů, šest se 
zdrželo. Většina rozhodla, že v Třebíči 
se referendum konat nebude.   

Galerie Chodba v Katolickém 
gymnáziu je nejmenším výstav-
ním prostorem v Třebíči. Výsta-
vy tam konané čítají zpravidla 
okolo dvou desítek děl. Kvalitou 
si však nezadají s podstatně vět-
šími galeriemi. Galerii založil v 
roce 2000 pedagog a výtvarník 
Václav Dosbaba (1945 - 2012), 
otec nynější kurátorky Markéty 
Nekudové.  

Vytvořil z ní místo setkávání 
se s projevy soudobých výtvar-
ných umělců. Cíl galerijní práce 
- šíření vzdělání na poli výtvar-
né kultury, posilování estetic-
ké výchovy a kultivace mladého 
člověka vůbec – je závazný i pro 
Dosbabovu pokračovatelku. Je 
zřejmé, že správa Galerie Chod-
ba byla předána v dobrém dědic-
tví. 

Ve vyučovacích dnech má do 
galerie volný přístup i veřejnost. 
Dosud tu bylo uskutečněno na 
sedm desítek výstav s druho-
vou pestrostí, s rozličnými obsa-
hy a různou vnější podobou. Z 
programu tohoto školního roku 

MARKÉTA NEKUDOVÁ, kurá-
torka Galerie Chodba Katolické-
ho gymnázia v Třebíči, u obrazu od 
akademického malíře Petra Hany.

 Foto: archiv Třebíčských novin

Galerie se představuje

náleží významem na přední místo 
výstava expresívních krajinářských 
olejomaleb předčasně zesnulého 
akademického malíře Petra Hany 
(1945 – 1991). Je přístupná do 25. 
dubna.  –jd-

Výstava přiblíží historii
Do neděle 11. května potrvá v Muzeu 

Vysočiny v konírně v Třebíči výstava 
Minulost pod vodou aneb poklady z hra-
diska u Kramolína, která začíná dnes. 

První letošní výstava Muzea Vysočiny 
Třebíč proběhne v prostoru konírny nově 
zrekonstruovaného zámku. Jejím cílem je 
představit veřejnosti archeologické nálezy, 
které se podařilo objevit na hradisku u Kra-
molína. 

Tato významná lokalita jihozápadní 
Moravy byla zkoumána již od 30. let 20. 
století, ale nejdůležitější výzkum tam pro-
běhl v 70. letech z důvodu stavby Dalešické 
přehrady. 

Při něm se podařilo objevit nepřeber-
né množství archeologického materiálu, 
zejména střepů keramických nádob, z růz-
ných období pravěku až raného středově-
ku. 

Návštěvník výstavy bude moci zhlédnout 
nejzajímavější nálezy z jednotlivých etap 
lidských dějin. Nejstarší artefakty z kramo-
línského hradiska jsou již z 5. tisíciletí před 
naším letopočtem a patří kultuře s morav-
skou malovanou keramikou. Nejmladší část 
osídlení reprezentují nálezy z raného středo-
věku, které jsou datovány   do 9.  až 1. polo-
viny 12. století našeho letopočtu.  -zt-
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Co vlastně obnáší Charitní pečo-
vatelská služba Třebíč, na to jsme se 
zeptali vedoucí Evy Vráblové. Odpo-
věděla, že  poskytuje pomoc a pod-
poru dospělým osobám a seniorům, 
kteří mají sníženou soběstačnost. 

„Tato sociální služba pomáhá lidem 
zabezpečit jejich biologické, psychické, 
sociální i duchovní potřeby tak, aby moh-
li i v náročných životních situacích spoje-
ných se samotou, stářím, nemocí či zdra-
votním postižením žít důstojně, ve svém 
domácím prostředí,“ uvedla.

Doplnila, že pomáhá při osobní hy-
gieně a péči o sebe, přípravě a podává-
ní jídla, nákupech, pochůzkách, údrž-
bě domácnosti a doprovázení k lékaři 
a na úřady.

Charitní pečovatelská služba Třebíč 
v rámci volnočasových aktivit klubu 
Archa také nabízí obyvatelům pečova-
telských domů v ulici Koutkova, Fran-
tiška Hrubína a Myslbekova volnoča-
sová setkávání. Je jedinou organizací, 
která v těchto domech pravidelně nabí-
zí a zajišťuje společné trávení dopoled-
ního volného času. O tuto aktivitu je z 
řad obyvatel zájem.

„Charitní pečovatelská služba Třebíč by 
chtěla v tomto projektu pokračovat. Cílo-
vou skupinu tvoří především senioři, kte-
ří se sami podílí na tvorbě plánů činnosti, 
sami se aktivně zapojují podle vlastních 
schopností a dovedností, např. připra-
vují občerstvení, navrhují témata setká-
ní, podílí se na výrobě výrobků. Oslovu-
jí i ostatní obyvatele domu a zvou je na 
setkání,“ nastínila Vráblová.  

PŘEDNÁŠKA  členů státní policie vzbudila u seniorů zasloužený ohlas.
 Foto: Antonín Zvěřina

Pečovatelská služba pomáhá i seniorům

Zajímavým a podnětným setká-
ním byla přednáška příslušníků Poli-
cie ČR na téma „Víš, kdo je za dveř-
mi“ v domě pečovatelskou službou 
na ul. Myslbekova a v loňském roce v 
domě s pečovatelskou službou na uli-
ci Fr. Hrubína. Toto setkání mělo vel-
ký ohlas u obyvatel domu. Přednáška 
byla zaměřena na bezpečnost seniorů 
v domácím prostředí.

Měli jsme možnost zúčastnit se této 
akce mezi seniory v domě v Myslbeko-
vě ulici a přesvědčili jsme se, že pří-
tomní obdrželi velice cenné informace 
za pomoci videa i mluveného slova.

Toho se ujali příslušníci státní policie, 

podpraporčíci Iveta Vávrová a Ondřej 
Burian. „Myslíme si, že tato setkání mají 
pro obě strany veliký význam. I když se o 
této problematice často mluví v médiích, 
osobní kontakt je velice důležitý,“ shod-
li se. 

Netajili, že Třebíč je poměrně bez-
pečné město, což ovšem nezname-
ná, že se lidé s nebezpečím nemohou 
setkat. „Na prvním místě je opatrnost a 
opět opatrnost,“ zdůrazňovali oba řeč-
níci. Nastínili všechny možné hrozby, 
které seniorům hrozí, a co v takových 
případech učinit. 

Například při přepadení například 
v parku doporučovali nevolat „pomoc,“ 

ale „hoří,“ což vyvolává zvědavost a lidé 
se na místo seběhnou. Upozornili, že 
někteří pachatelé se mohou vydávat i 
za příslušníky policie a pak je nutné se 
přesvědčit, že tomu opravdu tak je. „I 
když nám to ztěžuje práci,“ netajili.

Během více než hodinové besedy i 
přítomní senioři vyprávěli o zážitcích 
svých blízkých, kteří se s negativními 
problémy setkali. Naznačovali i pro-
blémy, které s besedou nesouvisely, 
ale oba příslušníků policie je pozorně 
vyslechli, i když jim pomoci nemohli. 

„Ta beseda pro nás měla veliký přínos. 
Dozvěděli jsme se mnoho nového a pevně 
věřím, že to z nás nikdo nebude potřebo-
vat. I když to vyloučit nemůžeme,“ podo-
tkla na závěr besedy jedna z účastnic 
Blažena Frantová.  

Mezi dotazy, které s problematikou 
nekorespondovaly, zazněla i otázka 
opravy objektu a zateplení. Někteří 
senioři si stěžovali, že kvůli zimě nemo-
hou ani spát. 

Místostarosta Pavel Pacal naznačil, že 
beseda vedení města s obyvateli domu 
se uskutečnila na sklonku loňského 
roku. „Zaznamenali jsme dva tábory, 
jedni tvrdili, že je jim zima, druzí nao-
pak, že je jim teplo,“ poznamenal Pacal.  

Upozornil, že radnice vyšla obyva-
telům vstříc například v úpravě zele-
ně v okolí objektu. Netajil, že přišla na 
přetřes i otázka opravy domu a zatep-
lení. „Město to má v plánu, ale datum 
zatím nedokážeme určit, určitě se poku-
síme na akci získat nějakou dotaci,“ 
naznačil Pacal.   -zt-

Náměstek hejtmana Libor Joukl nav-
štívil Třebíč. Nejprve si prohlédl dům 
v židovské čtvrti číslo popisné 19, kte-
rý zhruba před dvěma a půl roky získa-
la Třebíč od kraje. Město ho věnovalo 
občanskému sdružení Vrátka. To při-
pravilo projekt a Joukla zajímalo, jak se 
daří záměry naplňovat. 

Připustil, že radnici požádal, zda by 
mu prohlídku umožnila. „Přiznám se, 
že se jednalo o projekt využití objektu, 
který mě velice zaujal,“ zdůraznil. Joukl 
netajil, že na kraj často přicházejí lidé 
s reálnými požadavky, ale i s takovými, 
které se realizovat nedají. U projektu 
Vrátek po projednání kraj věřil, že se 
všechny záměry podaří naplnit. 

„Musím říct, klobouk dolů,“ přiznal 
Joukl. Velice ho těší, že někdo dokáže 
pomáhat lidem, kteří si svůj osud nevy-
brali, a stát ve všech případech nepo-
máhá.

Joukl upozornil, že z pozice náměst-
ka po kraji cestuje často, aby navštívil 
nemovitosti, které s krajem úzce sou-
visejí. Jedná se o nemocnice, střední 
školy, galerie, muzea či dětské domo-
vy. Nastínil, že si kraj přeje, aby navázal 
dobrou spolupráci s městy a obcemi a 
dokázal jednotlivé požadavky z regio-
nů správně vyhodnotit. 

„Cesty někdy zaměřuji pouze na majet-
ky kraje, v Třebíči jsem téměř vše ponechal 
na vedení, aby připravilo celodenní pro-
gram,“ podotkl Joukl.  

Proto se byl Joukl také mimo jiné 
podívat na vlakovém nádraží, kde se 
v letošním roce připravuje výstavba 
vlakového terminálu. „Jedná se sice o 

akci města, ale kraje se dotýká v návaz-
nosti na silnice v jeho majetku,“ podotkla 
místostarostka Marie Černá.  

Náměstek připomněl, že přijel i 
vysvětlit, proč se všechny požadavky na 
opravu silnic v majetku kraje nepoda-
ří v nejbližší době naplnit. Naznačil, že 
v letošním roce hodlá kraj začít v Tře-
bíči stavět tělocvičnu u hotelové školy 
v čtvrti Borovina za zhruba 50 milio-
nů korun. Věří také, že začne výstavba 
silnice z třebíčské ulice Rafaelova do 
místní části Pocoucov.  

A tak jsme si řekli, když mohl dům 
v Leopoldově ulici v židovské čtvrti 
navštívit náměstek Joukl, proč bychom 
ho nemohli navštívit my. 

Průvodkyní nám je předsedkyně 
občanského sdružení Vrátka Irena 
Rybníčková. 

„Nyní se nacházíme v přízemí, kde 
máme sklady. Ve stejné ulici máme kavár-
nu, která takové zázemí nemá, a i ona 
tady skladuje různé potřeby pro svůj pro-
voz,“ nastiňuje. Doplňuje, že se tam 
nacházejí i lavice pro pořádání tradič-
ních trhů.

„Ten dům nikdo pět let nevyužíval, bylo 
tady značné vlhko. Takže jsme tady okle-
pali zdi, aby budova vysychala,“ vysvět-
luje Rybníčková. Občanské sdružení 
ale nemá na celkovou opravu peníze, ty 
se snaží získat z dotačních titulů.  

Ze skladu míříme na dvorek. „Tady 
bychom rádi vybudovali bylinkovou 
zahrádku, ale i na to potřebujeme pení-
ze,“ připouští Rybníčková. Po scho-
dech stoupáme do kanceláře projektů. 

Náměstek si prohlédl pracoviště Vrátek

SOUČÁSTÍ služeb občanského sdružení Vrátka je i poskytování pedikúry.
Foto: Antonín Zvěřina

„Do projektu Poprvé či znovu nastoupilo 
30 lidí, loni do projektu Spolupráce 50 li-
dí,“ dozvídáme se od Hany Valové. 

Ta dále uvádí, že všichni absolvovali 
příslušný kurz. Ti nejlepší pak ve vzdě-
lávání pokračují. „Pro všechny vyhle-
dáváme práci, zatím jsme ji našli pro 30 
osob s mentálním i tělesným postižením,“ 
pokazuje. Zbytek zatím evidují na úřa-
du práce. 

Přecházíme do další místnosti, která 
slouží například pro výrobu ozdobných 
triček. Tu může navštěvovat i veřejnost. 
Tuto dílnu vede Renata Dušovská. 
„Tiskneme na látky, vyrábíme hodně věcí 
z přírodnin a většinu programů přizpůso-
bujeme dětem s handicapem,“ naznačuje. 
Část výrobků slouží k prodeji, ale val-
nou část si účastníci odnesou domů. 

Dušovská zdůrazňuje, že se tady 
setkávají handicapované děti se zcela 
zdravými. „To je velice důležité, ty zdra-
vé se naučí ty postižené vnímat jako sobě 
rovné,“ upozorňuje. 

Přecházíme do místnosti s tkalcov-
ským stavem, kde se vyrábějí ze starého 
oblečení, které se nemůže jinak využít, 
koberce. Jitka Krátká netají, že se stroj 
využívá denně. Opět ho hojně využí-
vají děti, ale i dospělí. A dostáváme se 
do poslední provozovny, kde zájemcům 
pracovnice poskytují manikúru a pedi-
kúru. Projekt vznikl s podporou evrop-
ských peněz. Takže na závěr dejme slo-
vo ředitelce.  „Jsme velice rádi, že jsme 
dům získali a že ho můžeme využívat. 
A jsme rádi, že si toho město i kraj váží,“ 
dodává Rybníčková.    -zt-
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Do konce dubna si mohou zájemci 
v kavárně Salsa na Karlově náměstí 
prohlédnout díla třebíčského malí-
ře Milana Blažka. Ten je veřejnosti 
spíš známý jako člen skupiny Puls, i 
když se malování věnuje od dětství. 

Jak jste se k malování dostal?
Malování mě bavilo od malička. Ze 

začátku jsem používal uhel a už v té 
době se nad mými obrázky lidé poza-
stavovali. Nemyslím si, že by se jedna-
lo o nějaké mimořádné výtvory, ale asi 
se jim to líbilo. Takže krátké shrnutí, 
malování mě opravdu baví od malička. 

Když budete brát kořeny, věnoval 
se tomu někdo v rodině?

Jsem samouk. V mé rodině se malo-
vání nikdo nevěnoval, ale strýc mé 
manželky byl ve Znojmě akademic-
kým malířem. Jmenoval se Josef Růžič-
ka. Nechal jsem se inspirovat jeho sty-
lem. Myslím si, že mě ovlivnila i tvorba 
Antonína Slavíčka. Začal jsem hle-
dat prostředky, jak oni ztvárňují svá 
díla, a hledal jsem svůj způsob výra-
zu. Dokonce se mi stávalo, že někte-
ré moje obrazy lidé považovali za díla 
právě Slavíčka. 

Nemrzí vás, že jste se tomu nevě-
noval profesionálně?

Tak to musím uznat, že moc. Dokon-
ce jsem zaslechl, že jsem se minul 
povoláním. Ale tehdy byla jiná doba 
a já jsem neměl ty správné kádrové 
předpoklady, abych se na tvůrčí školu 
dostal. Jednu chvíli jsem o tom uvažo-
val a asi jsem to měl přesto zkusit. Ale 
rozhodně nemám představu, že bych 
se po absolvování příslušného vzdělání 
v tomto oboru uživil. 

Přece jen, když má člověk určitý 
cíl, snaží se tomu věnovat. 

Jak jsem předeslal, začal jsem uh-
lem. Pak jsem zkoušel temperovky, 
pokračoval olejovými barvami na plát-
no. Když už ta dílka trošku vypada-
la, nechal jsem je zarámovat. Ale tady 
musím upozornit na jeden problém. 
Takové menší dílko vyjde autora na 
1.500 korun. Teď nechci říct, že mi jde 
jen o peníze, ale za kolik bych musel 
takový obraz prodat, aby se to rento-
valo. 

MILAN BLAŽEK u jednoho ze svých obrazů.  Foto: Eliška Blažková

Muzikant Milan Blažek vystavuje obrazy

Kdy jste s rámováním svých obra-
zů začal?

Asi před patnácti lety, kdy jsem si 
uvědomil, že to musí nějakou fazónu. 

Můžete prozradit, zda se věkem 
vaše tvorba vyvíjí?

Poznávám to obrázek od obrázku. 
Je zajímavé, že to, co jsem si myslel, 
že nikdy v minulosti malovat nebudu, 
nyní realizuji. Měl jsem představu, že 
moje díla budou realistická, tedy ztvár-
ňovat to, co vidím. Nyní přemýšlím, 
zda se tento výtvarný směr nosí. 

Znamená to, že jste se snažil o 
to, aby například krajina na vašich 
dílech byla poznat?

Přiznávám, že jsem se považoval za 
krajináře, který se snaží tuto krajinu po 
svém vyjádřit. V poslední době vidím, 
že kanceláře, ale i jiné místnosti zdobí 
takzvané moderní obrazy. Takže zkou-
ším i díla, která se současnému trendu 
přibližují. Ale nebudu tajit, že oba smě-
ry jsou mi blízké a nikdo mně nepora-
dí, kterým se vydat. Určitě se nebrá-
ním oběma.

Vyžaduje moderní směr nějakou 
změnu?

Tyto obrazy maluji akrylátovými bar-
vami. Jedná se o fi nančně méně nároč-
nou formu malování. 

Když se vrátíme ke krajinám, cho-
dil jste do přírody, nebo využíval 
fotografi e?

Dřív se malovalo v přírodě, protože 
to malíř viděl jen tam. Dnes při sou-
časných možnostech digitální fotogra-
fi e se dá krajina nafotit a malovat pod-
le ní. Není to krok zpátky, pořád malíř 
využívá svoji fantazii. 

Spousta věcí se dnes dělá jen pro 
zisk, jak jste na tom vy?

Asi bych pro to měl dělat víc, na dru-
hou stranu se asi moc nesnažím. 

Takže proč ne výstavy? Jedi-
ná poslední je nyní instalovaná ve 
vinárně Salsa na Karlově náměstí?

Tuto výstavu spískal můj kolega 
Mirek Teplý. Když budu upřímný, 
vyloženě mě k tomu dostrkal. 

Je to pravda, že  jste si na vernisáži 
ještě hrál?

Asi je to trochu atypické, ale bylo to 
tak. Opět se vracím k tomu, že tyto 
akce neumím prodat. Vźdyť tam o 
mně nic není, i ty rámy nejsou příliš 
odborné. Ale kdo má zájem, určitě si 
k dílům mé tvorby cestu najde. 

Krajina je neměnná, určitě se dá 
ztvárnit mnoha způsoby. Vracíte se 
k ní?

To ano. Mám určitá témata, kte-
rá jsem namaloval několikrát. Třeba 
znám dvůr, který jsem zpracoval něko-
likrát a pokaždé jinak a lidem se to líbí 
ve všech podobách. A určitě se k tomu-
to tématu vrátím.    

Peníze v této době hrají přece jen 
velkou roli. Jsou pro vaši tvorbu 
důležité?

Rozhodně hledám spíš uspokoje-
ní ze svých obrazů. Když slyším, že se 
líbí. Peníze mají svůj smysl, ale radost 
z díla převažuje. 

Není jednoduché si sednout za 
plátno a najednou tvořit. Máte 
období, kdy se vám daří?

Musím mít náladu. Neznamená to, 
že teď sednu a začnu malovat. Tvorba 
znamená radost. Úspěch? Třeba přijde. 
Ale radost je velice důležitá.

Nemáte pocit, že trošku zanedbá-
váte propagaci?

Určitě ano. Ale já věřím, že se polep-
ším. Mám pár nabídek a snad se díky 
nim zase dostanu dál. Rozhodně nech-
ci poslouchat kritiky, kteří mají jediný 
cíl, výtvarné umění, nejen moje, srážet. 

 
Co třeba angažování v nějakém 

výtvarném uskupení?
Pro mě to není problém. Přivítám 

každou diskuzi o mých i jiných dílech, 
pokud bude seriozní.  

Nejste jediný muzikant, který se 
věnuje malířství.

Znám tvorbu Pavla Hlaváče, také 
muzikant, ale i dalších. Je to pravda, že 
moji kamarádi z muzikantské branže 
k tomu mají sklony, Péťa Malý, Mirek 
Zbožínků. Možná máme s tou muzi-
kou i sklony k malování. Ono to má 
podobné záměry. Text, báseň, obraz, 
to jsou podobná sdělení. 

Ještě se vrátím ke hraní na verni-
sáži.

Tam jsem si uvědomil, že lidé chtějí 
pohodu. Tu bych jim chtěl přinášet. I 
se svými kamarády.

 Antonín ZVĚŘINA

Třebíčská skupina BAGR nača-
la další sezonu. Její úvod zpestří 
křest nového CD Sedmikrásky. Na 
otázky Třebíčských novin odpoví-
dal manažer Karel Ošmera. 

S jakými cíli skupina BAGR vstu-
puje do letošní sezony?

Chceme se věnovat více vlastním 
skladbám a zároveň oživit pár vzpo-
mínkových starobagrovských písní, 
vydat patnácté CD, na titulní sklad-
bu natočit klip, přenášet muzikou 
dobrou náladu v zaplněných sálech, 
ale především neztratit své fanoušky.

Změnilo se nějak obsazení?
Zůstává už třetí rok stejné: Luboš 

Syrový – zpěv, Ondřej Kříž – kytara, 
Jirka Nosek – klávesy, Jarda Heralec-
ký – basa, Lukáš Doležal – bicí.

Na trh míří další CD skupiny BAGR

Připravujete nějaké zajímavé 
akce?

Do Lipníku v sobotu 5. dubna jsme 
si pozvali velkou skáčkovou kapelu 
Sto zvířat. V Trnavě 3. května zahra-
jeme na Májovém fesťáčku s kapela-
mi Extáze a Vjetef. V květnu se stane 
i s naší účastí areál BOPO největ-
ší českou hospodou s názvem Beer 
House. V den vysvědčení se zúčast-

níme tradičního Prvního prázdni-
nového festivalu na Sokolském sta-
dionu. Sportovně hudební BAGR 
- CUP se uskuteční opět ve Studenci 
12. července. V Čáslavicích 20. září 
se těšíme na  setkání se slovenský-
mi kamarády ze Zoči Voči. Zajímavý 
určitě bude i společný večer BAGRu 
a legendární třebíčské kapely Jež-
kovy Voči, která se vrátí po téměř 
dvacetileté odmlce pro tento jeden 
jediný večer v sestavě: Petr Kotlík, 
Luboš Čtveráček, Ondřej Gaura a 
Pavel Žváro Průža. 

Je pravda, že se již skupině poda-
řilo natočit další CD?

Ano. Tentokrát jsme tříměsíční 
zimní pauzu využili pro nahrávání. 

Bylo to takové kolektivní dílo o dese-
ti skladbách, ale nejvíc se o ně autor-
sky zasadil Jarda Heralecký. Příznivci 
se mohou těšit třeba na skladbu „O 
nás“, která byla nedávno dvakrát ve 
vysílání „Snídaně s Novou“. CD má 
název „Sedmikrásky“. 

Kdy a kde  se odehraje křest?
Stane se tak na velikonoční neděli 

20. dubna v Čáslavicích. Z Třebíče a 
okolí sem pojede autobusový svoz.

Co byste vzkázal do letošní sezo-
ny příznivcům?

Ať jsou otevření a vnímaví k jaké-
koliv živé muzice a potěší nejen nás 
častou návštěvou na mnoha vystou-
peních.   -zt-

Karel 
Ošmera
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Mezi pokračovatele letité tradice 
amatérského divadla v Třebíči pat-
ří divadelní soubor Ampulka pod 
vedením Michala Lukáče. 

Veřejnost soubor může vidět nejen 
při divadelních představeních, ale 
každoročně zpestřují svým vystoupe-
ním Mikulášskou nadílku na Karlově 
náměstí a také akce v židovské čtvrti či 
při slavnostech Tří kápí.

Začátky divadla
 V čele tohoto souboru stojí Michal 

Lukáč, který v úvodu vzpomíná na 
začátky. „Úplný prvopočátek Ampul-
ky začal na třebíčském gymnáziu pod 
vedením profesora Jindry, kdy studenti 
školy Vilma Frantová a Tomáš Kotrba 
založili divadelní kroužek a začali tvo-
řit divadlo,“ naznačuje první kroky. 

Poukazuje, že Vilma Frantová se 
stala herečkou a moderátorkou, 
Tomáš bohužel tragicky zahynul. 
Právě on oslovil Michala, zda by 
s ním nechtěl spolupracovat. Ten to 
přijal, prý zvlášť kvůli dívčí části začí-
najícího souboru. 

„Asi  dva  roky  jsme  zkoušeli Ha-
driána z Římsů a když jsme představe-
ní dokončili, profesor Jindra prohlásil, 
že už nikdy nechce mít s divadlem nic 
společného,“ usmívá se Lukáč.

Soubor ale pokračoval dál, nacvičil 
Dívčí válku, teprve potom se dozvě-
děl, že tato hra se hrát bez povolení 
nesmí, stejně jako hry Divadla Járy 
Cimrmana. Do té doby už spadá fun-
gování samostatného divadla. 

„Scházeli jsme se na Fóru a jedna-
lo se o partu lidí, která měla společný 
zájem,“ říká Lukáč. Nakonec se tato 
parta po určitých neshodách rozděli-
la a začaly existovat Ampulky dvě. Po 
dvou letech se ale členové sešli a dali 
se opět dohromady. 

V té době, v roce 2005, vzniklo 
občanské sdružení Divadelní Sou-
bor Ampulka. „To jsme učinili z toho 
důvodu, abychom mohli případně čer-
pat peníze z nějakých grantů,“ nasti-
ňuje Lukáč. Následně soubor hle-
dal nějaké prostory a po několika 
neúspěšných pokusech se mu nako-
nec podařilo najít zázemí v objektu 
bývalé továrny Uniplet v Průmyslové 
ulici.

Ampulka pokračuje v divadelní tradici

POHÁDKA  Čertův mlýn patří mezi vlastní dramatizace lidových pohádek s čer-
tovskou tématikou.  Foto: Antonín Zvěřina

BÝT MARNIVÝ, parádnický a ještě k tomu zlý se nevyplácí. To je stará pravda. A 
pokud se do toho přimotá jedno čertovské motovidlo, to se teprve začnou dít věci.
 Foto: Antonín Zvěřina

Oslaví výročí
„Příští rok tedy oslavíme ofi ciální desáté 

výročí vzniku občanského sdružení Diva-
delní Soubor Ampulka. Jen bych chtěl 
říct, že soubor vznikl přesně 1. dubna, 
tedy na apríla, což jsme chtěli a jsme na 
to hrdí,“ vysvětluje Lukáč.

Soubor samozřejmě potřebuje 
vedoucího, který ale sám nic nezmůže. 
Jak tedy lákal do souboru další čle-
ny předseda sdružení Michal Lukáč? 
„Chtěl jsem říct, že na sebe, ale to bych 
byl asi až příliš ješitný,“ směje se. Myslí 
si, že divadlo má atmosféru, která urči-
té lidi dokáže přitáhnout. Pokud tuto 
zálibu někdo začne provozovat, určitě 
se k ní chce vrátit i třeba po delší pře-
stávce. 

„Většinou to jsou, dá se říct, exoti, pro-
tože se jedná o určitou exhibici, která lidi 
přitahuje,“ přemítá Lukáč. Podotýká, 
že takto to fungovalo zejména v prvo-
počátcích souboru. Netají, že Ampul-
ka procházela obměnami zejména u 
členů z řad studentů, kteří po opuštění 
střední školy zamířili na školu vysokou 
a na koníčka neměli patřičný čas. 

„To se stalo několikrát. Teď už máme 
stabilnější partu a někteří bývalí členové 
se k nám i vrací,“ naznačuje Lukáč. Má 
radost, že se do souboru hlásí i lidé se 
zkušenostmi ze souborů z Třebíčska, 
například jeden člen přišel z budišov-
ského ochotnického spolku, protože se 
přestěhoval do Třebíče. „A divadlo chce 
opravdu hrát,“ zdůrazňuje Lukáč.

Hlavní osoba
 Soubor bez dramaturgie být nemůže, 

někdo musí stanovit, co se bude hrát. 
Jak toto řeší soubor Ampulka? „U nás 
chybí celá řada pozic. Chybí nám dra-
maturg, chybí nám režisér, někdo, kdo 
by udával hlavní tón divadla. Takže to 
zbývá na předsedovi sdružení, na nástěn-
káři, řidiči, uklízečce, zásobovači, tedy na 
mně,“ připouští Lukáč.

Vzápětí ale dodává, že ve spoustě věcí 
se může spolehnout na svoje kolegy, 
kteří mu významně pomáhají ve všech 
zmiňovaných oblastech. „A jsou mezi 
nimi opravdu šikovní lidé,“ upozorňuje 
Lukáč. Netají, že soubor i díky účasti 
na různých festivalech si uvědomuje, 
že potřebuje odbornou pomoc. První 
vlaštovka je již na obzoru, se souborem 

začíná spolupracovat režisérka Galina 
Brožková, která s ním nazkoušela celo-
večerní hru (Ne)lež. 

„Otevřela nám zcela nové prostory, 
jakým způsobem se amatérské divadlo 
může a má dělat. To bylo hodně inspira-
tivní,“ říká Lukáč. Bohužel nyní se spo-
lupráce na čas rozpadla, protože reži-
sérka čeká dítě. „Což s divadlem nemá 
nic společného,“ glosuje tento stav jedna 
z členek za smíchu celého souboru.

Hudba nechybí
 Lukáč pokračuje, že důležitou sou-

částí souboru je hudební složka. 
„Nikdy předtím jsme neuvažovali, aby 
nám tady vznikaly jednotlivé sekce. Pro-
tože se ale chceme divadlu věnovat ze 
všech sil, vzniká postupně hudební sekce, 
máme výbornou fl étnistku Věru Fialo-
vou, Tomáš Nováček umí hrát na jaký-
koli klávesový nástroj, několik z nás na 
kytaru, Václav Bohutínský, já,“ nastiňuje 
Lukáč. A soubor by přivítal ještě hous-
le.

Lukáč upozorňuje, že hudební sek-
ce vznikla také kvůli rodině Bauerově, 
což je židovská rodina, kterou soubor 
ztvárňuje při slavnostech v židovské 
čtvrti. „A nejen tam, jezdíme s tím-
to představením po celé republice,“ říká 
Lukáč. 

Do souboru také přišli členové taneč-
ního souboru Yocheved, kteří pomá-
hají s pohybovou stránkou. Velkou 
roli na tomto poli hraje Pavel Kolář. 
„No a poslední sekcí je herecká, kde se o 
to pereme všichni dohromady,“ podotý-
ká Lukáč. 

Kostýmy, návrhy scény a vše s tím 
spojené včetně techniky má na sta-
rosti Kristýna Žaludová. „Je na to pro-
stě šikovná,“ říká předseda souboru za 
souhlasného smíchu souboru. 

Podotýká, že soubor se dlouhá léta 
o žádnou náročnější scénu nesnažil, 
neměl na to ani prostředky. „Vystačili 
jsme si s pomalovanými prostěradly, což 
třeba u pohádek naprosto postačuje,“ 
konstatuje Lukáč.

Náročnější inscenace
  Přiznává, že nyní se soubor snaží 

svoje úsilí směřovat k náročnějšímu 
pojetí divadla a proto hodlá připravo-
vat složitější kulisy, ale vylepšuje i tech-
nické zázemí. „Řešíme světla, řešíme 
efekty, protože přece jen dnes divák, i dět-
ský, vyžaduje jiné divadlo než před lety,“ 

naznačuje Lukáč. 
Herci se také snaží vtáhnout dět-

ského diváka do děje a nebrání se ani 
určité improvizaci. „To je velice důležité, 
protože divadlo hrajeme v různých pro-
středích, i netypických, a pak si musí-
me právě improvizací vypomáhat,“ říká 
Lukáč.  

Soubor se již zúčastnil několika 
soutěžních přehlídek a nejvíc členy 
mrzí, že se často nesetkává u odborní-
ků s konstruktivní kritikou. „My se jí 
nebráníme a nevyhýbáme se jí. Ale musí 
nám něco přinést, a ne se zabývat nepod-
statnými detaily,“ přemítá Lukáč.  

Třebíčští divadelníci si velice oblíbili 
festival ve Slavičíně, kde si našli spous-
tu kamarádů a kde porota dokáže 
poradit, co je potřeba ještě zlepšit. 

Otázka, která nemohla nezaznít? Jak 
předseda udržuje v souboru kázeň? 
Odpověď, dlouhotrvající smích. „Je 
to složité. Člověk musí být hodně velký 
diplomat. Nebudu tajit, že divadlo vždy 
dělají určité osobnosti a každá je jinačí. 
Takže se snažím, aby třecích ploch bylo 
co možná nejméně,“ nastiňuje Lukáč.      

Soubor samozřejmě mrzí, že se v Tře-
bíči nekoná žádná divadelní přehlídka. 
A protože se nebojí konfrontace, uspo-
řádá letos ve spolupráci s městským 
kulturním střediskem a dalšími nad-
šenci FabrFest.

Ten se bude konat v areálu výrobní 
haly bývalé fi rmy UNIPLET v Třebí-
či. Hala je dlouhá léta opuštěná a už si 
stihla vytvořit vlastní patinu a kouzlo, 
které bude v přímém kontrastu s pre-
zentovanou kulturou. 

Pořádají Fabrfest
Pořadatelé řeší dramaturgii, takže 

program má zatím jen hrubé obrysy. 
Festival  bude dvoudenní a bude se 
konat v termínu v pátek 26. a v sobo-
tu 27. září. V pátek se uskuteční verni-
sáž fotografi í Jiřího Fialy, dvě divadel-
ní představení, v mezičase rozborové 
semináře a promítání krátkometráž-
ních fi lmů a první noční koncert.

V sobotu bude program pokra-
čovat dopoledním programem pro 
děti s pohádkou, čtyřmi divadelními 
představeními a opět se budou konat 
rozborové semináře a promítání 
krátkometrážních fi lmů. Závěrečný 
koncert obstará skupina FokusRock 
z Náměště nad Oslavou.

 Antonín ZVĚRINA
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Služby LSPP stomatologické na DUBEN 2014
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  5. 4. sobota MDDr. Rolincová Monika  ESTHE s.r.o., Sokolská 3 674 01 Třebíč  568 840820
  6. 4. neděle MUDr. Sedláček Milan ml.  Zákostelní 9 675 55 Hrotovice  568 860256
12. 4. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898 675 71 Náměšť n. Osl.   568 620248
13. 4. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898 675 71 Náměšť n. Osl.   568 620248
19. 4. sobota  MUDr. Svobodová Jana  manž. Curieových 657 674 01 Třebíč   568 826049
20. 4. neděle  MUDr. Šabrňák   Petr Jungmannova 116/18 674 01 Třebíč  568 844350
21. 4. pondělí  MUDr. Machová Eva  Husova 898 675 71 Náměšť n. Osl.   568 620248
26. 4. sobota  MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71 Náměšť n. Osl.   568 620248
27. 4. neděle  MUDr. Štěpánek Aleš  Na Potoce 78 674 01 Třebíč    568 844102

 Třebíčské centrum
31.3. - 4. 4.  BURZA DĚTSKÉHO 

a TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ 
1. 4.  - 30. 4.  RA DOST versus STA-

ROST - kampaň za odpovědnost za své 
domácí mazlíčky 

1. 4.  10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Zelný salát s pomeran-
či a jablky

3. 4.  18 – 20 Rukodělný kurz: Jarní 
květy a dekorace

4. 4.  10.30 – 12  Ekologické domá-
cí desatero - praktické rady a nápady 
do domácnosti

7. 4.  10.30 – 12  Klub Mimin-
ko: Dětské příkrmy aneb co jí naši 
nejmenší

8. 4.  10 - 11.30  EKOPROGRA M 
pro děti ZŠ aneb poznáváme přírodu

8. 4.  11 – 14 BAREVNÉ DNY - při-
pojme se akci Čistá Vysočina

15 – 17 PARTNERSKÉ VZTAHY 
z pohledu psychoastrologie 

10. 4.  8 – 12 Jarní tvoření se seni-
ory - rukodělné tvoření v Denním sta-
cionáři Domovinka

10. 4.  10.30 – 12 Ekologické čisticí 
prostředky - beseda a prezentace

10. 4.  18 – 20 Rukodělný kurz: 
Háčkované velikonoce

11. 4.  10.30 –12 Klub Batole: 
Biopotraviny a fair trade výrobky

12. 4.  14 – 17 Tvořivé odpoledne: 
Zdobení velikonočních perníčků

14. 4.  - 30. 4.  EKO-BIO - prezen-
tace biopotravin, produktů fair trade a 
ekol. čisticích prostředků

14. 4.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Kosmetika (nejen) pro nejmenší

15. 4.  8 – 14 Medový den - význam 
medu a medových výrobků, ochutnáv-
ka, ale i tvoření…

15. 4.  9 – 11 Semináře Kids´Skills: 
Od problému k dovednosti

15. 4.  10.30 – 12 Velikonoční 
říkanky a tradice

15. 4.  14.30 - 16.30 Tvořivá dílna: 
Velikonoční dílničky

17. 4.  14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Velikonoce v kuchyni 

17. 4.  15 – 16 Kurz zdravého vaře-
ní - téma: Brokolicové taštičky

18. 4.  10.30 - 12.30 Klub Batole: 
Velikonoční tradice v rodině

22. 4.  8 – 14 Ekologická spotřeba a 
odpovědné nakupování - připomíná-
me si DEN ZEMĚ

22. 4.  10.30 – 12 Jak předcházet 
alergiím - besedu vede Ludmila Horá-
ková

25. 4.  10.30 - 12.30 Klub Batole: 
DEDRA  - beseda a prezentace ekolo-
gických produktů

26. 4.  14 – 17 DEN ZEMĚ - prezen-
tace aktivit na Karlově nám.

28. 4.  - 4. 5.  Týden opravdových 
plen - Kampaň za používání látkových 
plen šetrných k přírodě

28. 4.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Týden opravdových plen

9. 4.  16 - 17.30 Den pro přírodu - 
hravou formou se seznámíte s caniste-
rapií a myslivostí

 Centrum DaR
1. - 30. 4.  RA DOST versus STA-

ROST - kampaň za odpovědnost za své 
domácí mazlíčky

1. 4.  10.30 – 12 Jak zvládnout 
období vzdoru - beseda, praktické 
rady, výměna zkušeností

7. 4.  11 – 13 BAREVNÉ DNY - při-
pojme se k akci Čistá Vysočina

8. 4.  10.30 – 12 Ekoprodukty - pre-
zentace biopotravin a fair trade pro-
duktů

15. 4.  10.30 – 12 Kurz zdravé-
ho vaření: Bezlepkový velikonoční 
moučník

15. 4.  15.30 – 17 Tvořivé odpoled-
ne: Velikonoční dílničky

16. 4.  10.30 – 12 Den pro přírodu: 
CANISTERA PIE - polohování s pej-
skem

22. 4.  10.30 – 12 Tvořivé dopoled-
ne: Výrobek z PET lahví - připomíná-
me si DEN ZEMĚ

Program Poradny Ruth

Klub seniorů
Pátek 4. dubna ve 14 hodin – 

Národní dům, malý sál
BARCELONA – zážitky z cest pro-

mítá paní Ludmila Dreslerová.

Čtvrtek 10. dubna ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

Středa 30. dubna ve 14 hodin – 
Národní dům, velký sál

ČARODĚJNICKÁ TANEČNÍ 
ZÁBAVA

K tanci a poslechu hraje TRIO 
EQUISPORT.

PROGRA M PRO ŠKOLY
Úterý 29. dubna v 8.30 a 10.15 – 

divadlo Pasáž
ŠUPINKA  VODNÍKA  ŠTÍSTKA  – 

staročeské zvyky v pohádce Liduščina 
divadla z Prahy.

Není-li uvedeno jinak, veškeré pro-
gramy se konají v ul. Vltavínská 1376, 
Třebíč – Dům s pečovatelskou služ-
bou, přízemí. 

Úterý 1. 4. od 17 hodin - Vhodné a 
nevhodné výchovné styly rodičů

Kurz se zaměří na podporu dítěte 
vedoucí k jeho samostatnosti a na způ-
soby komunikace podněcující sebedů-
věru dítěte i jeho rodiče. Součástí bude 
promítání DVD a následná beseda. 
Lektoruje Ing. Marcela Blažková.

Neděle 13. 4. od 15 hodin Závody 
kočárků v Třebíči 

V neděli 13. dubna 2014 přesně v 
15 hodin odstartují po celé České 
republice tzv. Strolleringové závody. 
Tento den bude patřit všem aktivním 
maminkám a tatínkům, kteří se sejdou 
na více než 25 místech po celé ČR, 
aby změřili síly v netradiční disciplíně 
– chůzi s kočárkem. Více informací o 
závodech v Třebíči naleznete na www.
trebic.charita.cz.

Úterý 29. 4. od 17 hodin Způsoby 
reagování na nevhodné chování dětí

Kurz, při kterém si osvojíte praktické 
metody a techniky, jak se zachovat při 
odmlouvání a neposlouchání. Dozví-
te se rozdíl mezi trestem a logickým 
důsledkem a jaké jsou alternativy mís-
to trestů. Lektoruje Ing. Marcela Blaž-
ková. 

TRA DIČNÍ židovské pochoutky i košer víno ochutnávali návštěvníci  oslav 
židovského svátku Purim v Třebíči. Pečení trojhranných koláčků pojmenovaných 
Hamanovy uši, které k tomuto svátku patří, si lidé vyzkoušeli pod vedením kucha-
ře Michala Hromase. V programu celodenních oslav byly i kostýmované prohlíd-
ky Domu Selingmanna Bauera a Zadní synagogy, výuka židovských tanců a puri-
mový karneval s výrobou masek pro děti. Foto: Antonín Zvěřina

Oslavili židovský svátek Purim

Kraj Vysočina vyhlásil soutěž Sku-
tek roku 2013. Hodlá ocenit  výji-
mečné dobrovolné skutky jednot-
livců a projekty právnických osob, 
které v roce 2013 výrazně přispěly k 
rozvoji Vysočiny a neziskového sek-
toru. 

Za Třebíč jsou nominováni Hana 
Nejedlá v sociálně-zdravotní oblas-
ti. Nejedlá vede občanské sdružení 
Míša&Míša, pomáhající handicapova-
ným. V kulturní oblasti patří nomina-

ce Ivaně Řídké s Hanou Štěpničkovou 
za pořádání kulturních akcí a v oblasti 
poradenství, osvěta, vzdělávání Zdeň-
ku Mikolášovi, který propaguje na 
osvětových akcích otužování.

Hlasování končí v úterý 15. dubna. 
Slavnostní vyhlášení vítězů proběh-
ne v červnu. Nejúspěšnější projekty 
postoupí na podzim do přeshraniční-
ho kola soutěže, kde budou konfron-
továny s projekty z Dolního Rakouska.
 -zt-

Třebíč má tři nominace

Kraj Vysočina vypsal 10. ročník 
ankety Zlatá jeřabina – Ceny Kra-
je Vysočina za kulturní počin roku 
2013. Opět jsou vyhlášeny dvě kate-
gorie, a to „Kulturní aktivita“ a „Péče 
o kulturní dědictví“. Desátý ročník 
veřejné ankety představuje šedesát 
kulturních počinů vybraných odbor-
nou pracovní skupinou a následně 
potvrzených Radou Kraje Vysočina. 
Cílem ankety Zlatá jeřabina je pro-
pagovat kulturní dění v našem kraji a 
upozornit na úsilí, s nímž je pečová-
no o bohaté dědictví kraje.

Do veřejného hlasování byly vybrá-
ny dvě akce v kategorii Kulturní akti-
vita, konající se v Třebíči - „Festival 
divadla 2-3-4 herců“ a „Slavnosti Tří 
kápí 2013 – 10 let UNESCO“ a jed-

na akce v kategorii Péče o kulturní 
dědictví – „Třebíč – Obnova uliční-
ho průčelí bývalé židovské školy“.

Veřejné hlasování probíhá do stře-
dy do 16. dubna do dvanácti hodin 
elektronicky na internetových strán-
kách Kraje Vysočina v sekci kultura, 
památky a cestovní ruch nebo pro-
střednictvím originálních písemných 
hlasovacích lístků uveřejněných v 
novinách Kraje Vysočina.

Vyhodnocení ankety proběhne na 
základě veřejného hlasování a prv-
ní tři místa v každé kategorii obdrží 
Cenu Kraje Vysočina za kultur-
ní počin roku 2013 – Zlatá jeřabi-
na. Slavnostní vyhlášení výsledků se 
uskuteční v květnu. -zt-

Město reprezentují tři počiny
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Divadla a koncerty

Úterý 1. 4., středa 2. 4. v 19 
hodin - divadlo Pasáž

DEJVICKÉ DIVADLO PRA HA
Anton Pavlovič Čechov: RA CEK

Pondělí 7. 4. v 19 hod. – Národ-
ní dům

IVO JAHELKA  a MIROSLAV 
PALEČEK

Úterý 8. 4. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž

ZDENĚK IZER 
„FURTLUFTDURCH TOUR“

Středa 9. 4. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž                                

JAREK NOHAVICA

Pátek 11. 4. od 18 do 22 hod. – 
Fórum (stolová úprava)

ROZMARÝNKA 
Slovácká dechová kapela.

Neděle 13. 4. v 15 hod. – divadlo 
Pasáž

PRO RODIČE S DĚTMI
DIVADELNÍ SPOLEČNOST 

JULIE JURIŠTOVÉ
Dana Pražáková: O MEDVĚDU 

ONDŘEJOVI

Úterý 15. 4. v 18 hod. – foyer 
divadla Pasáž

III. koncert KPH
BELADONA QUARTET & 

HUDBA BEZ HRA NIC
Známé melodie od klasiky až k fi l-

movým hitům

Úterý 22. 4. v 19 hod. 
ŠVANDOVO DIVADLO PRA HA
Kolektiv Švandova divadla: CRY 

BABY CRY
Autorská inscenace hereckého 

kolektivu.

Čtvrtek 24. 4. v 18 hod. – Zadní 
synagoga

LA BRISE DE FRA NCE
Jindřich Macek – loutna, Jitka Baš-

tová – akordeon 
Skladby francouzských autorů

Pátek 25. 4. v 18 hod. – Národní 
dům (stolová úprava)

AUTORSKÉ ČTENÍ
Večer poezie a prózy při svíčkách. 

Hlavním hostem večera bude spiso-
vatel a scénárista Michal Viewegh. 
Svoji tvorbu představí i regionální 
autoři.

Neděle 27. 4. od 10 do 17 hod. – 
třebíčské předzámčí

ČARODĚJNICKÁ NEDĚLE

Program kina Pasážs

Od pátku 28. března do úterý 1. 
dubna

KA NDIDÁT
Premiéra thrilleru ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 31. března do pátku 
4. dubna

ZVONILKA  A PIRÁTI 3D
Premiéra animovaného fi lmu USA 

v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Městská knihovna

Francouzský klub
Juraj Kaman: Maroko a Alžírsko
Čtvrtek 3. dubna, 17 hod., sál 

hudebního oddělení

Francouzský klub – mimořádná 
akce navíc

LiStOVáNí – Faktor  Merde 
(Stephen Clarke)

Pondělí 7. dubna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

Sobota 5. dubna, 16 hod. Autor-
ské čtení mladých autorů poezie i 
prózy, prezentace literárního serve-
ru www.litweb.cz a křest letošního 
almanachu Litweb. Spoluúčinkuje 

Středa 2. dubna  
DIASHOW ZÁPAD USA - ORE-

GON
Velkoplošná multimediální projek-

ce Martina Loewa.
Začátek představení v 19 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 4. do soboty 5. dubna
2001: VESMÍRNÁ ODYSEA 
Sci-fi , dobrodružný, mysteriózní 

fi lm USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od soboty 5. do úterý 8. dubna
CAPTAIN AMERICA: NÁVRA T 

PRVNÍHO AVENGERA  3D
Premiéra akční sci-fi  fi lmu USA v 

českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od neděle 6. do středy 9. dubna
10 PRA VIDEL JAK SBALIT 

HOLKU
Premiéra komedie ČR.
Začátky představení: v 19.30 hod., 

středa i v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 10.  do úterý 15. dub-
na

RIO 2 3D
Premiéra animované komedie USA 

v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 11. do soboty 12. dub-
na

YVES SAINT LAURENT
Premiéra životopisného dramatu 

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

Od neděle 13. do úterý 15. dub-
na

TRA BANTEM AŽ NA KONEC 
SVĚTA

Premiéra dokumentárního fi lmu 
ČR.

Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od středy 16. do pátku 18. dub-
na

VAMPIRE ACADEMY 
Premiéra fantasy, mysteriózní fi lm 

USA. 
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Středa 16. dubna 
ONA
Romantické, sci-fi  drama USA.
Začátek představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 18. do soboty 19. dubna 

DETEKTIV DOWN 
Premiéra komedie Norska/ČR/

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

Od soboty 19. do pondělí 21. 
dubna

BELLA A SEBASTIÁN
Repríza rodinného fi lmu Francie v 

českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od neděle 20. do středy 23. dub-
na

NOE 
Premiéra dobrodružného katastro-

fi ckého fi lmu USA v českém znění.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od úterý 22. do čtvrtka 24. dub-
na

JUST IN BIEBER’S BELIEVE
Premiéra hudebního dokumentu 

USA.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 25. do neděle 27. dub-
na

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Repríza animované dobrodruž-

né komedie USA/Kanada v českém 
znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 25. do neděle 27. dub-
na

NEKONEČNÁ LÁSKA  
Premiéra romantického dramatu 

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

Od pondělí 28. do středy 30. 
dubna

Th e Amazing Spider-Man 2 3D
Premiéra dobrodružného fi lmu 

USA v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 28.  do středy 30. 
dubna

3 DNY NA ZABITÍ
Premiéra thrilleru Francie.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

FILMOVÝ KLUB 
Začátky představení v 19.30 hod.
Čtvrtek 3. dubna
ÚNOS
Premiéra dramatu Dánska.

Čtvrtek 10. dubna 
ODHALENÝ PŘÍSTAV
Premiéra dramatu Finska.

Čtvrtek 17. dubna
PARCHANTI SPÍ DOBŘE 
Premiéra dramatu Francie.

Čtvrtek 24. dubna
KLAUNI
Premiéra dramatu o komedii, ČR/

Lucembursko/SR/Finsko.

pěvecký sbor Cantus Slunko Heleny 
Noskové. 18 hod. Jana Koubková: 
Básně z jazzové dásně.

Neděle 6. dubna, 17 hod. Mar-
tin Hilský a Daniel Dobiáš: Sone-
ty Williama Shakespeara aneb Tak 
trochu sváteční shakespearovská 
pošta.

Pro seniory
PORTUGALSKO – ZEMĚ KUL-

TURNÍHO BOHATSTVÍ
Pondělí 7. dubna, 9 hod., sál 

hudebního oddělení

ZAJÍMAVÉ STROMY VE MĚS-
TĚ

Pondělí 28. dubna, 9 hod., 
hudební oddělení

TVŮRČÍ DÍLNIČKA : KOŠÍKY 
NA KOŘENÍ Z PEDIGU 

Úterý 15. dubna, 14 hod., klu-
bovna dospělého oddělení

JAK SE ŽIJE NA FARMĚ: VČE-
LAŘSKÁ FARMA KURTIN 

Úterý 15. dubna, 17 hod., klubov-
na dospělého oddělení 

„Jde to i jinak“ – cyklus přednášek 
rodinné terapie pro veřejnost, Studio 
Terapie pro duši a tělo Třebíč

Duše matky a duše dítěte – komu-
nikace za slovy

Čtvrtek 10. dubna, 18 hod.

Lovy na Vysočině. 
Čtvrtek 17. dubna, 17 hod.
Norsko. 
Čtvrtek 17. dubna, 18 hod.

Výstavy
BORIS KJULLENĚN: Průřez 

tvorbou
Do 30. května, sál hudebního 

oddělení a klubovna dospělého 
oddělení  

MIROSLAV MÁCA: ŽĎÁRSKO
Do 30. dubna, pobočka Borovina

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRA -
CÍ DĚTÍ Z MŠ CYRILOMETO-
DĚJSKÁ

Do 30. dubna 2014, pobočka 
Modřínová

Akce pro děti na dětském oddě-
lení 

Výběr z nejlepších českých knih 
pro děti

Do 30. dubna dětské oddělení

Noc s Andersenem
4. dubna,  od 17:30 hod., dětské 

oddělení
14. ročník pohádkové noci.

„Já su ňákej  Pepa Mrázků“
1. - 30. dubna, dětské oddělení
Test na společenské chování.

Akce pro děti na pobočce Modří-
nová 

VELIKONOCE NA HORÁCKU
Pondělí 14. dubna, 10 hod., 

pobočka Modřínová

BESEDA A AUTORSKÉ ČTENÍ 
SPISOVATELE ZDEŇKA  ŽELEZ-
NÉHO

Čtvrtek 24. dubna,  10 hod., 
pobočka Modřínová
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Tradičně první březnovou neděli se v  
Jeseníkách koná závod Českého pohá-
ru v zimním triatlonu. V letošním roce 
byl okořeněn puncem společného 
mistrovství  České a Slovenské repub-
liky jednotlivců a týmů. 

Start závodu o objemech 9 km cyk-
listiky se startem v Karlové Studánce s 
výjezdem na Kurzovní chatu nedaleko 
Ovčárny, přezutí do lyžařských běžec-
kých bot a 8 km na běžkách ve 3 okru-
zích - směr Ovčárna-rozcestník k chatě 
Švýcárna  a zpět ke Kurzovní chatě. V 
depu přezutí do běžeckých bot, 5,5 km 
s výběhem na Praděd a zpět do cíle. 
Tyto objemy v podstatě stále do kopce 
daly podobu výsledkové listině obsa-

hující téměř 80 jmen z Polska, Sloven-
ska a ČR. 

Z oddílu triatlonu TJ Spartaku Tře-
bíč se na stupních vítězů představila 
Klára Březnová jako vícemistryně ČR 
kategorie 20-29 let /mezi ženami cel-
kově 3./ a Petr Mejzlík v kat. nad 50 
let na 3. místě. Na 13. místě mezi muži 
nad 40 let dokončil závod Jiří Března. 
Tyto výsledky přinesly týmu TJ Spar-
taku Třebíč obhájení loňského 2. místa 
v mistrovství ČR.

Vítězem závodu se stal Slovák Tomáš 
Jurkovič. Mezi ženami kralovala mis-
tryně světa v této disciplíně z loňského 
roku a bývalá reprezentantka v lyžová-
ní Helena Erbenová.  -zt-

Březnová a Mejzlík byli třetí
Třebíčští plavci se neztratili

Na konci jarních prázdnin – sobo-
ta 15. března a neděle 16. března – se 
pouze čtyři mladí plavci z Laguny/
ostatní si užívali prázdnin/ vydali na 
prestižní mezinárodní závody – Plzeň-
ský vytrvalec – na 50 m bazén do Plz-
ně. V konkurenci 350 závodníků z 
nejlepších plaveckých oddílů z České 
republiky a Maďarska a za účasti nej-
lepší české plavkyně Simony Baumr-
tové se náš čtyřlístek plavců rozhod-
ně neztratil.Sára Doležalová obsadila 
druhé místo v konkurenci děvčat star-
ších o jeden rok na 100M a ve svém 
ročníku dokázala zaplavat nejlepší čas.
Na 100VZ skončila celkově na pátém 
místě, ale ve svém ročníku nenalezla 
konkurenci. Dařilo se i naší nejmlad-
ší závodnici – Marii Fučíkové, která ve 
svém ročníku obsadila jedno páté, šesté 
a dvě osmá místa. Ostatní naši zástupci 

– Karel Fučík a Petr Kavka si zaplavali 
své nejlepší výkony na 50m bazéně.

Z výsledků:
Sára Doležalová – 100M – 2. místo 

– 1:24,76 / ve svém ročníku – 1. /
100VZ – 5. místo – 1:14,23 / 1. /
200PZ – 12. místo – 3:05,61 / 5. /
800VZ – 17. místo – 12:06,17 / 5. /
Marie Fučíková – 100VZ – 5. mís-

to – 1:34,56
100P  -   6. místo – 1:48,49
50VZ – 8. místo – 0:42,00
200PZ -  8. místo – 3:55,60
Karel Fučík – 100P – 11. místo – 

1:40,76 / ve svém ročníku – 8. /
 Petr Kavka – 50VZ – 26. místo – 

0:33,62 / ve svém ročníku – 13. /
200PZ – 25. místo – 3:02,26 / 14. /
100Z -  22. místo – 1:24,76 / / 16. /  
 -zt-

Muži
• 60 m Pavel Hykl 6,94 
(Jiří Sýkora 7,01)
• 200 m Vít Králík 23,94 
• 800 m Marek Karas 2:09,34 
• 1000 m Jiří Sýkora 2:49,61
• 1500 m Josef Rygl 4:02,15 
• 60 m přek (muži) 
Jiří Sýkora 8,36
• 60 m přek (junioři) 
Jiří Sýkora 8,13
• 60 m přek (dorost) 
Jan Němec 8,55 
• Výška Jiří Sýkora 205 
(Jan Kašpar 200)
• Tyč Jiří Sýkora 450 
(vyrovnaný okresní rekord)
• Dálka Jiří Sýkora 742
• Trojskok Ondřej Dolák 13,51
• Koule (muži) Jiří Kliner 14,28
• Koule (junioři) Jiří Sýkora 15,89 
(okresní a krajský rekord)

• Koule (dorost) Ondřej Dolák 13,04   
• Sedmiboj (muži) Jiří Sýkora  5530
(okresní rekord)
• Sedmiboj (junioři) Jiří Sýkora
5838 (český rekord)
• Sedmiboj (dorost) 
Aleš Svoboda 4443  

Ženy
• 60 m Bára Doležalová 8,06 
(Klára Vejmelková 8,10)
• 200 m Veronika Janíčková 26,26 
(Klára Vejmelková 26,88)  
• 400 m Veronika Janíčková 58,28
 (Klára Vejmelková 59,81)
• 800 m Veronika Janíčková 2:25,63
• 60 m přek (ženy) 
Monika Sedláčková 9,16
• 60 m přek (dorostenky) 
Veronika Janíčková 8,50
• 4 x 200 m Vejmelková 
Doležalová Sedláčková 

Janíčková 1:44,52
• Výška Monika Sedláčková 
142 (Veronika Jůzová 140)
• Dálka Bára Doležalová 527 
(Veronika Janíčková 522)
• Trojskok Monika Sedláčková 9,51
• Koule (ženy) 
Monika Sedláčková 10,88
• Koule (dorostenky) 
Veronika Janíčková 9,88
• Pětiboj (juniorky) 
Monika Sedláčková 3056
• Pětiboj (dorostenky) 
Veronika Janíčková 3367 

Příjemný pohled nabízejí letošní 
halové tabulky třebíčských atletů. 
Přestože část závodníků a  závodnic 
prvoligových družstev Spartaku Tře-
bíč zimní sezonu vynechala, výko-
ny těch, kteří se při ní představili, 
jsou před blížícím se zahájením ligo-

vých bojů nadějným příslibem. Pla-
tí to především o všestranném Jiřím 
Sýkorovi, který rozšířil svoji působ-
nost od oblíbených překážek, dálky, 
tyče a koule i k výšce, v níž předsti-
hl dlouholetého suveréna této dis-
ciplíny Jan Kašpara, ke sprintu, kde 
dýchal na záda nestárnoucímu Pavlu 
Hyklovi, a také k běhu na 1.000 m, 
který zaběhl velmi kvalitně v rámci 
juniorského sedmiboje. Při něm pře-
konal český rekord, v juniorské kouli 
rekord krajský a při mužském sedmi-
boji v anglickém Sheffi  eldu nejlepší 
výkon okresní. V ženské části tabu-
lek se tradičně střídají jména Báry 
Doležalové, Veroniky Janíčkové a 
Moniky Sedláčkové. Vzhledem ke 
kvalitním časům uvádíme i výkony 
Kláry Vejmelkové, na všech třech 
sprinterských tratích vždy těsně dru-
hé.   Milan Zeibert                   

Třebíčské halové tabulky 2014

Na konci dubna bude v Třebíči 
nezvykle rušno. V přilehlém přírod-
ním okolí budou pobíhat podivně 
vyhlížející party dětí a středem města 
se povalí obrovská nafukovací země-
koule. Zajímá vás proč? 

Uskuteční se zde tradiční, a přesto 
jedinečné setkání studentů a učitelů 
zapojených do mezinárodního progra-
mu GLOBE. V něm zkoumají přírodu, 
sledují vývoj počasí a podnebí, určují 
půdní vlastnosti i kvalitu vod, mapují 
vegetaci v okolí své školy. 

Pořadateli již 17. ročníku GLOBE 
Games jsou Základní škola Třebíč, ul. 
Kpt. Jaroše 836, a Sdružení TERE-
ZA, při realizaci budou spolupraco-
vat také Zdravé město Třebíč a MKS. 
Akce proběhne od 24. do 27. dubna 
a zúčastní se jí kolem 250 hostů ze 30 
škol. Jedna škola dorazí ze Slovenska. 
Kromě studentů a učitelů základních a 
středních škol přivítá Třebíč i odborní-
ky a další návštěvníky, kteří se zajímají 
o životní prostředí.

Slavnostní zahájení akce proběhne 
ve čtvrtek 24. dubna od 20 hodin v 
Divadle Pasáž. V sobotu 26. dubna se 
v učebnách ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše, 
uskuteční Studentská konference, která 
je vyvrcholením celoročního snažení v 
programu. Žáci pod vedením odborní-
ků ze Sdružení TEREZA zde představí 

Třebíč ožije GLOBE Games 2014

OBLÍBENOU atrakcí GLOBE Games je obrovská zeměkoule. Foto: archiv školy

své nejlepší projekty. Souběžně bude 
probíhat specializovaný program pro 
učitele a ředitele škol zaměřený na sdí-
lení zkušeností z praxe s aplikací pro-
gramu GLOBE na školách. 

Zájemci jsou pak srdečně zváni na 
sobotní Festival pro veřejnost. Ten 
proběhne společně s tradičním Dnem 

Země, které pořádá Zdravé město Tře-
bíč, a to od 14 do 17 hodin na třebíč-
ském Karlově náměstí.

Součástí Festivalu bude velmi oblíbe-
né koulení obří nafukovací zeměkoule 

a průvod účastníků GLOBE Games 
městem. Začíná se v 13.30 hodin u ZŠ 
Třebíč, ul. Kpt Jaroše, a průvod půjde 
údolím k rybníku Baba, Kočičinou, 
po lávce přes řeku a skončí na Karlově 
náměstí. Na Karlově náměstí u stánků 
se bude moci veřejnost seznámit s akti-
vitami GLOBE škol, některé z činností 
si si návštěvníci mohou pod vedením 
žáků sami vyzkoušet.

Festival a celý 17. ročník GLOBE 
Games uzavře ZŠ Třebíč předáním šta-
fety – putovního dřevěného obrazu – 
zástupcům školy, která se již nyní začí-
ná připravovat na pořádání GLOBE 
Games v roce 2015.

Od čtvrtka do neděle na účastní-
ky čekají i další doprovodné progra-
my zaměřené především na přírodu a 
životní prostředí Třebíče – např. pro-
hlídka významných míst ve městě, 
exkurze  v informačním centru obno-
vitelných zdrojů energie EKOBIOE-
NERGO, tvůrčí dílny, sportovní a 
taneční aktivity ve škole a na gymná-
ziu, návštěva aquaparku, hvězdárny, 
jaroměřického zámku, Mohelenské 
hadcové stepi nebo plavba po Dalešic-
ké přehradě. Za realizační tým

Mgr. Karel Dolák, ředitel školy
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
- Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 
tel : 776 143 134

3. 4. 2014 Kamenné památ-
ky severně od Třebíče, turistická 
vycházka, trasa pěší do 10 km. Sraz 
v Třebíči u Nového hřbitova v 13.00 
hodin, zakončení v klubovně KČT u 
Babáku.

5. 4. 2014 Jarní procházka na 
Dalešickou přehradu, turistický 
pochod ve Vladislavi, start v sokolov-
ně, trasy pěší 4, 12, 18, 30 a 48 km, 
cyklo 27 a 46 km. Trasy vedou z Vla-
dislavi na Číměř, Holoubek, Hartví-
kovice, Wilsonovu skálu, Kozlany a 
Kozlovské skály, Koněšín a Koněšín-
skou pláž. Odjezd vlakem z Třebíče 
hl. n. v 6.18 nebo 8.39 / z Boroviny v 
6.03 nebo 8.25. Návrat vlakem z Vla-
dislavi v 11.06, 13.06, 15.09, 17.06.

5. 4. 2014 K prameni Jevišov-
ky: Moravské Budějovice - Kosová 
- Hrachovec - Komárovice - pramen 
Jevišovky - Budkov (17 km). Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 8.31 / ze 
Starče v 9.27. Start v Mor. Budějovi-
cích v 10.00 hod. u koupaliště. Zpět z 
Budkova odvoz autobusem do Mor. 
Budějovic na vlak v 18.03.

6. 4. 2014 Cyklovyjížďka údolím 
Bobravy: Tetčice - Střelice - Radosti-
ce - údolí  Bobravy s několika mlýny 
- Želešice - Popovice - soutok Bob-

ravy se Svratkou - Rajhrad, žst. (39 
km), možnost prodloužení: Rajhra-
dice - Opatovice - Blučina - rozhled-
na Výhon u Židlochovic - Hrušovany 
u Brna žst. (+ 15 km). V Rajhradě se 
zastavíme v bažantnici a projdeme si 
benediktinský klášter a kostel sv. Pet-
ra a Pavla. Odjezd vlakem z Třebíče 
v 7.39 / z Boroviny v 7.27. Návrat 
vlakem z Hrušovan u Brna v 14.28, 
16.28, z Rajhradu v 14.35, 16.35, pře-
stup Brno.

11.- 13. 4. 2014 Ze Stochova do 
Křivoklátských lesů a další zají-
mavosti. Cestou do Stochova nebo 
zpět se zastavíme ve Vlašimi (zámek, 
zámecká zahrada, NS kolem Blani-
ce, muzeum Podblanicka), v Cho-
týšanech a v Jemništi (zámek), v 
Benešově, na Konopišti (zámek, NS 
zámeckým parkem), v Mrači (tvrz), v 
Ládví (rozhledny Vlková a Ládví), v 
Břežanech (Břežanské údolí s hradiš-
ti Dolní Břežany a Závist), v Třebo-
tově (muzeum nočníků, tvrz), v 
Kamenných Žehrovicích (Drvoto-
va NS). V sobotu účast na pochodu, 
různé trasy přes CHKO Křivoklátsko 
na Nové Strašecí, Lány, v. n. Klíčavu a 
Křivoklát (hrad, vyhlídky na Vltavu, 
muzeum motocyklů, NS). Odjezd 
auty z Třebíče v 7.00 hodin.

12. 4. 2014 Vítání jara na roz-
hledně Rosička, turistický pochod, 
trasa libovolná, mezi 8.00 a 17.30 
hod. je třeba projít přes rozhled-
nu Rosička. Kromě výstupu na roz-
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hlednu Rosička je možné v okolí 
zhlédnout několik betonových soch 
- Mamuta, Sochu koně, Hamroně a 
Mamlase. Odjezd autobusem z Tře-
bíče v 6.56. Návrat ze Žďáru vlakem 
v 15.32, 17.32 nebo autobusem v 
16.05. Doprava možná i svými auty.

13. 4. 2014 Kolem trnavských 
rybníků ke konikleci, turistická 
vycházka v Trnavě, start v klubovně 
KČT ve 13.00 hodin, trasa pěší 6 - 11 
km vede kolem Opatůvky a suchého 
poldru na Kobylinec. Do Trnavy kaž-
dý individuálně.

19. 4. 2014 Oblastí klidu Tře-
bíčsko, turistický pochod v Třebíči, 
start v klubovně KČT u Babáku od 
6 do 10 hod., Cyrilova ulice, pěší tra-
sy 13, 26, 35 a 45 km, cyklo trasy 41, 
58, 78 km. 

Pěší trasy → 13 km: Třebíč – Terův-
ky – Pod Pekelným vrchem – Slavi-
ce – Třebíč, 26 km: Třebíč – Dobrá 
Voda – Klučovská hora – Slavice – 
Třebíč, 35 km: Třebíč – Hostákov – 
Vladislav – Dobrá Voda – Klučovská 
hora – Slavice – Třebíč, 45 km: Tře-
bíč – Kobylinec – Valdíkov – Hostá-
kov – Vladislav – Dobrá Voda – Klu-
čovská hora – Slavice – Třebíč. Navíc 
lze splnit Třebíčský městský okruh 
10 km.

Cyklo trasy → doporučené 41, 58 a 
78 km (Třebíč - Trnava - Vladislav - 
Klučov - Třebíč) nebo dle vlastního 
výběru.

20. 4. 2014 Zahájení cyklotu-
ristické sezóny. Z Jihlavy i z Třebí-
če pojedou cyklisti individuálně po 
zvolené trase a setkají se v Příměl-
kově (občerstvení). Odtud účastní-
ci mohou pokračovat dále nebo se 
vrátit nebo použít k návratu kdeko-
liv vlak. Setkání v Přímělkově 10.00 
- 12.30 hodin.

20. 4. 2014 Po stopách Běhu Měs-
tem Jarmily Kratochvílové, turistic-
ký pochod v Golčově Jeníkově, start 
v Golčově Jeníkově ve 14.30 hod. na 
náměstí TGM, trasa 15 km. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 10.31 nebo 
12.31. Návrat vlakem z Golčova Jení-
kova v 17.20, 18.20.

21. 4. 2014 Velikonoční pondělí 
s pomlázkou kolem říčky Chvoj-
nice: Kralice - údolím Chvojnice 
- Senoradský mlýn - vyhlídka Pano-
ráma - Ketkovice - Vysoké Popovi-
ce (21 km). Zastávka v Ketkovicích 
na občerstvení. Možné odbočky na 
zříceninu Kraví hora, vyhlídku Malá 
skála a na Ketkovický hrad. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 7.39 z Boro-
viny v 7.29. Návrat vlakem z Vyso-
kých Popovic v 14.25, 15.22, 16.25, 
17.22, 19.22.

26. 4. 2014 Od pramene Daníže 
k hnanickým sklípkům, turistický 
pochod na Znojemsku, start mezi 
8.00 - 9.00 hod. v Hnanicích, trasy 
pěší 9 a 18 km. Pramen potoka Daníž 
leží při hranici obou států. Vodu sbí-
rá potok na Jezerní louce u obce 
Niederfl andnitz v Rakousku. Trasa 
pochodu vede příhraničními hvoz-
dy nádhernou přírodou v části NP 
Podyjí, kterou můžeme doplnit náv-
štěvou Heiliger Steinu. Závěr pocho-
du je ve Sklepní ulici v Hnanicích 
od 12 do 16 hod. Doprava vlastními 
auty.

26. 4. 2014 Za krásami okolí 
Nedvědice, turistický pochod, start 
v sokolovně Nedvědice, trasy pěší 
9, 14, 30 a 50 km, cyklo 23 a 50 km. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.18 
/ z Boroviny v 6.03, přestup v Brně. 
Návrat vlakem z Nedvědice v 14.01, 
16.01, 16.53, 19.01, přestup v Tišno-
vě a Brně. Odjezd možný dle domlu-
vy i vlastními auty.  -zt-

Poběží se nejstarší běh
V Lorenzových sadech se poběží 75. ročník nejstaršího běhu na Moravě.
Na neděli 6. dubna nachystali atleti Spartaku Třebíč jubilejní 75. ročník 

Běhu Lorenzovými sady, který je nejstarším přespolním během na Moravě a 
ve Slezsku. Závod, který je každoročním atletickým vítáním jara, bude zahá-
jen v 9 hod nesoutěžním stometrovým během atletické školky (roč. 2008 a 
mladší), po němž budou na tratích v lesoparku Lísčí následovat jednotlivé 
žákovské kategorie, na něž naváže v 10,30 hod běh žen, juniorek, dorostenců 
a dorostenek na 2.200 m a v 11 hod běh mužů a veteránů na 4.500 m. 

Jeho každoročními favority jsou reprezentanti ČR Lukáš Kourek a Petr Vit-
ner, oba členové TJ Nové Město na Moravě. Zatímco Vitner obhajuje prven-
ství z loňského ročníku, Kourek, šestinásobný vítěz z let 2007 – 2012, je 
držitelem traťového rekordu, který má zatím hodnotu 13:52 min.   -zt-

V sobotu 15. března proběhlo ve 
Zlíně Mistrovství ČR v aquatlonu. 
Početnou účast zaznamenal oddíl 
triatlonu TJ Spartaku Třebíč. Cel-
kem 7 závodníků dalo o sobě vědět v 
poli 227 startujících všech kategorií. 
Dopolední plavecká část se uskuteč-
nila na tamní padesátce a odpolední 
běh na přilehlém atletickém tartano-
vém oválu. 

Nejprve odstartovali nejmladší žá-
ci do 9 let v bazénu závodem na 100 
m, následováni staršími kategoriemi 
až do 400 m. Následný běh byl v roz-
mezí 1 km pro nejmladší až do 5 km 
pro závodníky nad 16 let. V nejmlad-
ší kategorii se umístili na 5. a 6. místě 

A. Caha a J. Auf na trati 0,1-1 km. Na 
této trati si vystoupila na stupně vítě-
zů pro stříbrnou medaili za 2. místo 
mezi žákyněmi do 9 let K. Cahová.   
Na trati 0,2-2 km jsme mezi žáky 14-
15 let měli zastoupení v J. Trutnovi, 
který obsadil 4. místo, a E. Malouš-
kové, která skončila na 8. místě. Na 
nejdelší trati 0,4-5 km se prosadi-
la na 5. místo časem 28:27min K. 
Maloušková a mezi muži nad 50 let 
časem 31:08 min obsadil Petr Mejz-
lík 4. místo.

 „Na to, jak bylo celý týden hezky, 
tak se to tam slušně v sobotu zvrtlo a 
byla celkem zima,“ ohodnotil závody 
Mejzlík.  -zt-

Cahová skončila druhá

Třebíčské judo pokračuje i nadá-
le v úspěšném tažení. 

Za účasti 120 startujících pokra-
čoval v sobotu 15. března v Brně na 
královopolské Turnaj přípravek žac-
tva v judo. Skvělých výsledků na té-
to soutěži dosáhli mladí závodníci z 
oddílu Judo TJ Spartak Třebíč.

Mezi mladšími žáky byli úspěšní 
Tomáš Munzar a Jiří Onderka, kteří 

ve svých váhových kategoriích obsa-
dili 1. místa. Na 2. místě se umís-
til Milan Rybnikář, na 3. místech v 
kategorii mladších žáků skončili Kvi-
do Kratochvíl a Jiří Kupa. 

V kategorii mláďat na 2. místech 
skončili Jan Onderka a Ondra Cha-
lupa. Sára Vaníčková obsadila ve své 
váze 3. místo. Bodované 4. místo zís-
kal Petr Štěpanovský.   -zt-

NA FOTOGRA FII je zachycené zahájení brněnské soutěže. Foto: archiv klubu

Judisté přivezli dvě zlaté
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