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V soutěži Zlatá včela se neztratili ani členové vče-
lařského kroužku, který pracuje při základní organi-
zaci Českého svazu včelařů Třebíč pod vedením zku-
šeného včelaře pana Bohumíra Tichého. Schází se v 
klubovně v ulici Smila Osovského pravidelně každé 
úterý odpoledne. 

Docházejí do něj děti od nejmenších až po náctile-
té studenty z třebíčských základních škol a gymná-
zií. Ze stávajících i bývalých členů již sedm chovatelů 
vlastní včelstva.

Soutěž Zlatá včela se pořádá každoročně a mohou 
se jí zúčastnit všechny děti ze všech kroužků oblasti 
či kraje, tři nejlepší postupují do celostátní soutěže a 
odtud opět tři do soutěže mezinárodní.

Zlatá včela probíhá v pěti disciplínách: v botani-
ce, kde musí účastník znát rodové i druhové jméno, 
pylodárnost, nektarodárnost a medovicodárnost 

včelomilných rostlin, dále pak ve znalosti anatomie, 
fyziologie včel a struktualitě včelstva, znalosti vče-
lařských pomůcek, v práci se včelami, a ze všeho nej-
těžší bývá test.

Letošní oblastní kolo se konalo v Základní škole 
Bobrová u Nového Města na Moravě. Již pět let děti 
z třebíčského kroužku bývají vítězi jedné nebo druhé 
kategorie. 

V letošním roce v mladší kategorii zvítězil Eduard 
Mitt ner, žák 4. třídy Základní škola Týnská, ve star-
ší kategorii se na 1. místě umístil Michal Strnad ze 
Základní školy TGM a na 3. místě Richard Mitt ner z 
1. ročníku osmiletého studia Gymnázia Třebíč. 

Další účastníci Jan a Vojta Krulovi, Vojta a Kryštof 
Janíčkovi a Ladislav Havelka měli také velmi pěkná 
umístění a z padesáti soutěžících skončili tři v první 
desítce. 

Michal Strnad a Richard Mitt ner postoupili do 
republikového kola, které se konalo ve včelařském 
učilišti Nasavrky, kde oba soutěžící Třebíči dělali 
čest. Michalovi utekl postup do mezinárodní soutěže 
jen jednou nepřesnou odpovědí. 

„Jsme samozřejmě rádi, že máme zdatné nástupce,“ 
konstatoval vedoucí kroužku mladých včelařů Bohu-
mír Tichý. Poznamenal, že v poslední době dochází 
k obměně členů základní organizace, kdy polovinu 
tvoří noví včelaři.

„Jen musím upozornit, že dnes se včelaření nedá dělat 
jen kvůli penězům. Je to i kvůli skladbě plodin na našich 
polích,“ uvedl Tichý. Pokud jde o úspěchy mladých, 
zdůraznil, že se nejedná o náhodu. V posledních 
letech vítězí v krajských kolech pravidelně. „Je to i 
díky tomu, že máme odpovídající základnu,“ dodal 
Tichý.   -zt- 

Mittner a Strnad zvítězili mezi včelaři

Výstava obrazů tří generací bělo-
ruských výtvarníků Maslenikových 
Bělorusko rodná země potrvá ve 
výstavní síni předzámčí v zámeckém 
areálu v Třebíči do pátku 29. srpna. 
Vernisáž se uskutečnila ve středu 9. 
července. 

Do Třebíče se dostavil nejen Pavel 
Maslenikov, nejmladší z generace 
výstavníků, ale také několik jeho přá-
tel. Ti museli překonat zhruba 1.100 
kilometrů. Vernisáž zahájil bývalý 
velvyslanec v Bělorusku Jiří Karas. 
Právě jeho zásluhou se běloruští 
umělci v Třebíči představují. 

„Lidé u nás si myslně představují, že 
Bělorusové jsou vlastně Rusové. Jedná 
se o samostatný národ se samostatnou 
historií,“ zdůraznil. Litoval, že se do 
Třebíče nedala přepravit větší plátna. 

Nastínil, že s dalšími výstavami 
Bělorusů počítá i v budoucnu a rád 
by jejich cesty rozšířil po dalších 
místech v České republice. Upozor-
nil, že jméno Maslenikov je v jeho 
rodné zemi velký pojem a letos 
v celém Bělorusku 100. výročí naro-
zení Maslenikova nejstaršího. Pavel 

Na zámku vystavují tři 
generace malířů Bělorusů

PAVEL MASLENIKOV (vpravo) 
v družném hovoru s jedním z účastní-
ků vernisáže. Foto: Antonín Zvěřina

Maslenikov poděkoval všem, kteří 
se na výstavě podíleli, pořadateli  - 
třebíčskému kulturnímu středisku. 
Vernisáže se zúčastnil také třebíčský 
výtvarník s ruskými kořeny Boris Kj-
ulleněn, který bude v Minsku, v hlav-
ním městě Běloruska, vystavovat 
letos na podzim.    -zt-

Letos v létě se v Kraji Vysočina usku-
teční festival, který se už nebude opa-
kovat! Od pátku 8. do neděle 10. srp-
na třebíčský folklórní soubor Bajdyš 
bude hostit svého francouzského kole-
gu, soubor L’echo de nos montagnes, v 
překladu „ozvěna našich hor“. 

Návštěvníci v Telči, Třebíči a Náměš-
ti budou mít možnost poznat folklór 
alpského podhůří, oblasti Mont Blan-
cu. V Třebíči se vystoupení uskuteč-
ní v sobotu 9. srpna od 16 hodin na 
nádvoří zámku, v případě nepříznivé-
ho počasí v lihovaru. Návštěvníci se 
kromě společného hudebně-taneční-
ho vystoupení dočkají i ukázky tradič-
ních savojských i horáckých řemesel. 
Ve 20 hodin na zámeckém nádvoří u 
baziliky sv. Prokopa budou mít pří-
ležitost zahrát si tradiční francouzskou 
hru petanque. 

Francouzský soubor pořádá tradič-
ně ve svém městě Sevrier folklórní fes-

tival, který je každé dva roky věnován 
jedné folklórní oblasti z celého svě-
ta. Oblast i skupinu si Francouzi sami 
volí. Bajdyš byl hostem tohoto festi-
valu v roce 2012. Impulsem pro uspo-
řádání festivalu v ČR byl v prvé řadě 
závazek oplatit francouzské straně její 
pohostinnost. 

„Všichni se ale už moc těšíme, že opět 
uvidíme fr ancouzské folklórní kolegy,“ 
dodává primáš muziky Bajdyš Adam 
Caha. Místa, kde se festival koná, byla 
zvolena tak, aby hudebníci a tanečníci 
z Francie měli možnost poznat krásy 
Horácka. 

„Jsem velice ráda, že se podařilo zajis-
tit vystoupení právě v blízkosti památek 
zapsaných v UNESCO a doufám, že 
po krátké ochutnávce krás našeho kra-
je se budou jednotlivci ze souboru L’echo 
de nos montagnes rádi vracet,“ zní přá-
ní jedné z  z organizátorek Johany A. 
Obršlíkové.  -zt-

Přijede francouzský soubor

Nová kniha s názvem Třebíč a krá-
lovna se objevila na knižním trhu. 
Pojednává o historii i současnosti atle-
tiky v Třebíči. Jejími autory jsou Pavel 
Navrkal, autor knih o historii fotbalu 
a hokeji ve městě i dalších publikací, 
a třebíčský místostarosta, dlouholetý 
činovník atletického oddílu Milan Zei-
bert.   

„Hlavním autorem je ale Pavel Navr-
kal,“ zdůraznil Zeibert. Nastínil, že 
v prvopočátku Navrkal po něm pou-
ze žádal některé informace. „Pak mě 
požádal, abych novodobou historii na-
psal sám, protože on ji tak dobře nezná,“ 
podotkl Zeibert. S nadsázkou přiznal, 
že se jednalo o velikou chybu, protože 
k psaní se dostával zřídka, a proto se 
vydání o rok opozdilo. 

Na pultech knihkupectví se v těchto 
dnech objevila nová knížka. Jmenu-
je se „Třebíč a královna“. Po fotbalu a 
hokeji se své vlastní publikace dočkala 
také atletika. 

Nová kniha jistě potěší každého 
sportovce. Ocení ji také místní patrio-
ti a zájemci o novodobou historii měs-
ta. Na obalu knihy se píše: „Obrázková 
knížka zve všechny, pro které je atletika 
sportem, vášní, zábavou, rozptýlením. 
Zachycuje svými obrázky i texty nejrůz-
nější události celé historie atletiky v Třebí-
či. Je také poděkováním všem sportovním 

Kniha mapuje dějiny atletiky

příznivcům, obětavým funkcionářům, 
nadšencům několika generací a zejmé-
na třebíčským atletům, kteří milují nejen 
Královnu sportu, ale i město Třebíč.“ 

Autorem maleb na přední straně 
obálky je Aleš Venhoda, autorem kre-
seb uvnitř Marius Jakubec. Fotografi i 
na zadní straně obálky pořídil Martin 
Mutl. Kniha má přes 400 stran a nákla-
dem 700 kusů ji vydalo vydavatelství 
Akcent. Prodejní cena činí kolem 240 
korun.   -zt- 

Nové znění pravidel pro udělová-
ní čestného občanství města Třebí-
če odsouhlasilo zastupitelstvo. Mís-
tostarosta Milan Zeibert uvedl, že 
změna se týká toho, že se může udě-
lit čestné občanství in memoriam, 
což dosud nešlo. 

„Nás před čtyřmi lety nenapadlo, 
že se objeví tak silný příběh jako pří-
běh Antonína Kaliny, který v koncen-
tračním táboře Buchenwald zachrá-

nil život nejméně tisícovce židovských 
dětí,“ poznamenal. Připomněl, že 
bývalý starosta Třebíče Josef Vaněk 
se s Kalinou v koncentračním tábo-
ře sešel a Vaněk čestné občanství 
obdržel in memoriam v roce 1947. 
Kromě Antonína Kaliny letos čestné 
občanství obdrží výtvarník František 
Mertl, třebíčský rodák nyní žijící ve 
Francii, který rodnému městu věno-
val několik děl do stálé expozice. -zt-

Čestné občanství obdrží 
Antonín Kalina a Mistr Franta

Další muzeum obohatí nabídku Tře-
bíče. Město podepsalo smlouvu o part-
nerství projektu Řeznické muzeum 
Jana Pavlíčka s Náměští nad Oslavou. 
Rodina Pavlíčkova hlavní část připra-
vuje v Náměšti. Jan Pavlíček senior, 
který bohužel nedávno zemřel, byl 
nejen řezník, ale také sbíral řeznické 
předměty. 

„Jeho syn požádal o dotaci na vybudo-

vání řeznického muzea přímo v Náměš-
ti. Nyní vlastní asi 80 strojů a množství 
drobnějšího náčiní,“ poznamenal sta-
rosta Heřman. „Budeme se na tom podí-
let menší částí, a to vybudováním řeznic-
tví židovské kultury, které by mělo místo 
samozřejmě v židovské čtvrti ještě během 
podzimu,“ poznamenal Heřman. Vznik-
ne v Domě Selingmana Bauera v prázd-
né místnosti, která je k dispozici.  -zt-

Nabídne židovské řeznictví


