
Zastupitel Barák předložil 
bod, kterým město obvinil 
z porušování tiskového záko-
na, který neprošel.

 Antonín Zvěřina 

Bod porušování tiskového záko-
na městem Třebíč předložil třebíč-
skému zastupitelstvu Jaromír Barák 
(Heřman zpátky na radnici!!!). Vadí 
mu to, že ve Zpravodaji třebíčské 
radnice se převážně otiskují stano-
viska vedení města, nikoli opozice. 
„Vůbec se tam neobjevuje objektivní 
zpravodajství,“ poznamenal. Proto 
připravil podklad, který nařizuje 
radě města dodržování tiskového 
zákona. 

Místostarosta Pavel Svoboda (TOP 
09) připomněl, že členství v redakč-
ní radě město nabídlo všem zastu-
pitelům, to využila pouze sociální 
demokracie. Nastínil, že v posled-
ních měsících město vždy zveřejňu-
je příspěvek některého z členů zastu-
pitelstva i z opozice. Zdůraznil, že 
tak radnice tiskový zákon dodržu-
je. Podal proto protinávrh, kterým 
zastupitelé berou na vědomí, že 
k porušování zákona nedochází.

To se Barákovi nelíbilo a naznačil, 
že Zpravodaj neposkytuje dostateč-
ný prostor diskuzi nad jednotlivý-
mi věcmi, které se města dotýkají. 
„Objektivitu v něm rozhodně nevidím,“ 
trval na svém. Naznačil, že tento stav 
může případně změnit soud. Vystou-

pení Pavla Svobody označil za tragé-
dii a konstatoval, že se jedná o ome-
zování svobody slova. 

Oponovala mu Jaromíra Hanáčko-
vá (Pro Třebíč), kdy jej upozornila, 
že jeho článek s názvem Přestěhu-
jeme do Boroviny i radnice byl ve 
Zpravodaji otištěný již v lednu. Býva-
lý starosta Ivo Uher (ODS) netajil, 
že forma Zpravodaje se oproti době 
jeho starostování příliš nezměnila. 

Doplnil, že v redakční radě je vž-
dy větší počet členů z koalice, což 
jí umožňuje mít nad ním kontrolu. 
„Částečně souhlasím s kolegou Bará-
kem, jen zopakuji, Zpravodaj má 
podobný obsah jako za mého starosto-
vání,“ poznamenal. 

(Pokračování na str. 3)

Barák: Porušujete tiskový zákon

VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ: Svoje fotografi e představuje ve výstavní síni předzámčí v Třebíči třebíčští fotografové. Na snímku 
zleva Josef Prodělal, Jaroslav Hedbávný, Drahomír Jeleček, Josef Němec a Vladimír Brauner. Jako výstavy se tam představuje 
Lubomír Kerndl. Výstava potrvá do neděle 21. září. Foto: Antonín Zvěřina

Mistry jsou domácí
Mistry Evropy do 21 let se v neděli 

27. července stali baseballisté  České 
republiky. Významné klání se usku-
tečnilo na hřišti Hvězda v Třebíči. 
Pořadatelé opět prokázali připrave-
nost a díky tomu dobře propagovali 
město.  –zt-

Reprezentuje 
výtvarník Ranný

Výstava Nová tvorba se koná 
v Galerii Hollar v Praze. Jedná se o 
prestižní expozici výtvarníků čle-
nů spolku Hollar. Třebíč tam repre-
zentuje výtvarník Emanuel Ranný. 
Výstava potrvá do neděle 17. srpna. 
 –zt-

Město vyhlásilo 
fotosoutěž

Město Třebíč vyhlašuje VII. ročník 
fotografi cké soutěže pro talentované 
fotografy. Tématem letošního ročníku 
je Živá Třebíč. Snímky mají zachyco-
vat život v Třebíči. Soutěž není věkově 
omezena. Nejúspěšnější tvůrci budou 
odměněni fi nančně a drobnými upo-
mínkovými předměty. Součástí foto-
grafi cké soutěže bude i veřejná pre-
zentace nejúspěšnějších soutěžních 
snímků. Snímky je nutné odevzdat 
nejpozději do 5. ledna příštího roku 
osobně nebo písemně.    –zt-

Radnice podpoří 
kompostování

Domovní kompostování hodlá 
podpořit město Třebíč. Rada měs-
ta schválila výzvu k podání nabídky 
na veřejnou zakázku a k prokázání 
kvalifi kace a zadávací podmínky pro 
vypracování nabídky. 

Místostarosta Milan Zeibert upo-
zornil, že na nákup získalo měs-
to dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí. Doplnil, že se jed-
ná o 735 kompostérů, které muse-
jí splňovat předepsané podmínky. 
Například životnost musí nabízející 
fi rma zaručit na pět let.  –zt-
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Čínské novinářky se zajímaly 
v Třebíči o památky UNESCO, 
turisté z Číny sem míří stále čas-
těji. 

 Antonín Zvěřina

Pět čínských novinářek  z prestižních 
turistických a lifestylových médií nav-
štívilo v minulých dnech Třebíč. Ty 
měly zájem prohlédnout si v kraji mís-
ta s památkami UNESCO. V Třebíči v 
Zadní synagoze je přivítal místostaros-
ta Pavel Pacal, poté následovala pro-
hlídka synagogy, domu Seligmanna 
Bauera a procházka židovským měs-
tem zakončená v bazilice sv. Prokopa.

„Novinářky zaujal židovský talit, což 
je modlitební plášť, který židovské muže 
provází celý život a jsou s ním i pohřbe-
ni. Také předmanželská smlouva, ve kte-
ré jsou popsány povinnosti muže a ženy a 
kterou si vyvěšují na zeď ložnice. Zajíma-
ly se též o židovský způsob stravování,“ 
nastínila Dagmar Juráňová z Informač-
ního centra, která novinářky provázela. 

Při procházce židovskou čtvrtí byly 
novinářky překvapeny z tak úzkých uli-
ček. „Když jsme procházely Blahoslavo-
vou ulicí, vysvětlovala jsem jim, že to byla 
hlavní ulice a tedy největší. Novinářky 
se nad tím  pozastavovaly, protože tako-
vé úzké uličky vůbec neznají,“ doplnila 
Juráňová. 

ČÍNSKÉ novinářky také navštívily v židovské čtvrti dům Selingmanna Bauera.
 Foto: archiv města 

Do Třebíče jezdí stále více turistů z Číny

V průběhu prohlídek a procházky 
si novinářky dělaly poznámky a také 
fotografovaly. Výklad probíhal v ang-
ličtině doplněný překladem do čín-
štiny, který zajistil jejich doprovod 
– ředitel Czech Tourismu Šanghaj 
František Reismüller. Turisté z Číny 
začínají do Třebíče jezdit stále častě-
ji. I proto projevily čínské novinář-
ky zájem podívat se do místa, kte-

ré jejich krajané postupně objevují. 
„Novináře z Číny jsme tu ještě neměli,“ 
konstatovala Juráňová.

Informační centrum je na čínské 
turisty připraveno. Výklady probíha-
jí v angličtině a turisté mají k dispo-
zici texty v čínštině. 

Takzvané press tripy, tedy novinář-
ské návštěvy, jsou skvělým nástro-
jem propagace Třebíče v jiných kra-

jích, státech, dokonce i kontinentech. 
„Nedávno jsme měli v Třebíči novináře 
z Japonska, Kanady i Itálie,“ zdůraznila 
ředitelka kulturního střediska Jaromíra 
Hanáčková. 

Třebíčské památky navštívilo v loň-
ském roce více než 120 tisíc turistů, 
letos se očekává i vzhledem k otevření 
nově zrekonstruovaného zámeckého 
areálu další navýšení počtu návštěvní-
ků. 

Do přílivu čínských turistů se vložilo 
i ministerstvo pro místní rozvoj pod 
vedením třebíčské rodačky, ministryně 
Věry Jourové. Připomněla, že v součas-
né době registruje ministerstvo zhruba 
180 tisíc turistů z Číny za rok.

„Je třeba zintenzivnit i činnosti zastou-
pení agentury CzechTourism v Šanghaji. 
Dále je třeba zrychlit a zpružnit posky-
tování víz k vycestování do České repub-
liky, ideálně zahájit přímé charterové lety 
Praha – Peking a později pravidelnou 
přímou linku. Je také nutné připravit pro-
dukty cílené na čínské turisty, což je úko-
lem cestovních kanceláří,“ konstatovala 
Jourová.

O systému podpory turismu směrem 
z Číny bude ministryně a další zástup-
ci České republiky informovat čínskou 
stranu na konferenci k česko-čínské 
ekonomické spolupráci, která se usku-
teční v Praze na sklonku srpna.

Tiskový mluvčí třebíčské radnice 
Ivan Přibík k poslednímu červenci 
končí. Svoji rezignaci ofi ciálně oznámil 
na tiskové konferenci třebíčské radni-
ce ve středu 2. července. „Tiskové kon-
ference v srpnu, která bude následovat po 
prázdninové přestávce, se již neúčastním,“ 
nastínil.  

Poznamenal, že s přestávkou ve funk-
ci pracoval jedenáct let. Nyní dostal 
nabídku, kterou nechtěl odmítnout. 
Konkrétně se ale nevyslovil. „Musím 
jen zdůraznit, že se s vedením města 
nerozcházím ve zlém a nadále budeme 
spolupracovat,“ informoval. To i z toho 
důvodu, že Přibík bude pro město 
nadále pracovat jako kronikář.

„Možná se občas uvidíme na některých 
z tiskových konferencí, protože kronikář 
musí čerpat z různých zdrojů,“ pozna-
menal Přibík. Ale doplnil, že už nebu-
de sedět za předsednickým stolem, ale 
mezi novináři. 

Třebíčský starosta Pavel Heřman Při-
bíkovi následně poděkoval. „Přeji mu 
hodně štěstí v novém zaměstnání a děku-
ji mu za práci, kterou pro město dosud 
vykonal,“ konstatoval. To samé popřál 
Přibík vedení města. Heřman dodal, že 
město zatím nového tiskového mluv-
čího hledat nebude. „Tuto záležitost již 
ponecháme na vedení, které vzejde z pod-
zimních komunálních voleb,“ naznačil 
starosta Heřman.      -zt-

Mluvčí Ivan Přibík končí

19. ročník soutěže o nejkrásnější 
květinovou výzdobu vyhlásilo měs-
to Třebíč. Do soutěže se může při-
hlásit každý majitel či uživatel domu 
nebo bytu, provozovny, který bude 
mít v době vyhodnocování soutěže 
vyzdobenou fasádu domu živými 
květinami nebo pnoucími dřevina-
mi. Přihlášky je nutné odevzdat do 
pondělí 11. srpna.

Vítěz obdrží čtyři tisíce korun, 
odměna za druhou cenu činí tři tisí-
ce korun, za třetí dva tisíce korun a 
za čtvrté až desáté místo 500 korun. 
Vzhledem k zájmu města na výzdo-
bě domů v historickém centru je 
dále vypsáno zvláštní ocenění ve 
výši až tři tisíce korun pro nejhezčí 
výzdobu domu v městské památko-
vé zóně.

Zvláštní ocenění až tři tisíce korun 
je určeno rovněž pro účastníka s 
nejkrásnější květinovou výzdobou 
v sídlištní zástavbě vícepodlažních 
bytových domů. Další zvláštním 
oceněním až tři tisíce korun bude 
odměněna nejlépe upravená předza-
hrádka. Prémie až tři tisíce korun je 
připravena pro nejlepšího z účastní-
ků, kteří se v letošním roce zúčastní 
květinové soutěže poprvé.

Uvedená výše cen je maximální, 
soutěžní komise má právo ceny pře-
rozdělit s tím, že jejich celková výše, 
to je 24.500 korun, nesmí být pře-
kročena. Prémie a zvláštní oceně-
ní jsou slučitelné s cenami pro 1. – 
10. místo. O termínu předávání cen 
budou soutěžící informováni dopi-
sem.   -zt-

Radnice vyhlásila květinovou 
soutěž již po devatenácté
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Beseda o situaci na Ukrajině 
nečekaně vyústila v neformální 
diskuzi před knihovnou. 

 Antonín Zvěřina

Besedou vyvrcholila třídenní akce 
v Třebíči, kdy si daly za cíl dvě tře-
bíčské aktivistky Petra Kopečková 
a Jana Dvořáková připomenout 107 
obětí na náměstí Majdan v Kyjevě 
na Ukrajině během revoluce. Pozvá-
ní přijali muzikant a politik Michal 
Kocáb a Ilnara Dudash, ukrajinská 
aktivistka žijící v Brně. Moderoval ji 
v městské knihovně třebíčský mís-
tostarosta Milan Zeibert. 

Ačkoliv měla beseda pevně stano-
vený program, nakonec se jednalo 
o spontánní akci, kdy se do diskuze 
zapojilo několik lidí. V úvodu při-
pomněl události na Majdanu doku-
mentární fi lm. 

Diváci zhlédli necenzurované zábě-
ry, které deklarovaly složitost situace 
v Kyjevě. Během debaty také neza-
znělo žádné řešení krize, pouze sta-
novisko, že si vše musí vyřešit Ukra-
jinci sami bez cizího vměšování. 
„Musíme si ale uvědomit příčinu, proč 
k tomuto stavu došlo. Lidé na Ukraji-
ně jsou zoufalí, jejich životní podmín-
ky jsou katastrofální a země těsně před 
bankrotem,“ zdůraznila Ukrajinka, 
která již sedmnáct let žije v České 
republice.  

Michal Kocáb se zaměřil zejmé-
na na přičlenění Krymu k Rusku. 

ILNARA  Dudasch a Michal Kocáb (vlevo) a místostarosta Milan Zeibert při besedě o 
situaci na Ukrajině v třebíčské městské knihovně. Foto: Antonín Zvěřina

Krym musí Rusko vrátit, řekl Kocáb

„Považuji to za nehoráznost, kterou by 
měl celý svět odsoudit,“ poznamenal. 
Připomněl, že v období před druhou 
světovou válkou se Rusko k Ukraji-
ně zachovalo v mnoha případech za 
hranicemi lidských práv. 

Při hladomorech tam zahynuly 
miliony lidí. „Tuto situaci řešil Nikita 
Chruščov. Možná právě proto daroval 
Ukrajině Krym jako určité odškodně-
ní za křivdy, na kterých se i on podílel,“ 
podotkl. Přítomní Ukrajinci rozhod-
ně odmítali tezi, že revoluci ovládly 
radikální živly. Připustili, že se na ní 
také podílely, ale jejich vliv je mizivý. 

„My, Ukrajinci, jsme velicí patrioti. 
Od východu země po západní hranici. 
Ale také velice smířliví ke všem náro-
dům. Pokud jste se pozorně podívali na 
dokument, museli jste si všimnout, že se 
sice bojovalo, ale demonstranti v žád-
ném případě neničili soukromý maje-
tek,“ zaznělo v besedě.     

Podíl Ruska v událostech na Ukra-
jině se podle nich i podle Kocába 
soustředil na provokace, které měly 
revoluci zdiskreditovat. Ale opa-
kovaně zaznívalo, vše by mělo být 
v rukách tamních obyvatel bez vmě-
šování ze zahraničí. 

Kocáb často srovnával situaci na 
Krymu se situací v Evropě před dru-
hou světovou válkou. „Tehdy také 
mocnosti Hitlerovi ustupovaly a všich-
ni víme, kam to dospělo,“ naznačil. 
Nebál se anexi Krymu srovnat s ane-
xí Rakouska před druhou světovou 
válkou. „Krym musí Rusko vrátit,“ 
podotkl. Kocáb také naznačil, že 
si všechny demokraticky smýšlejí-
cí země myslely, že po pádu želez-
né opony nastane doba spolupráce 
a míru. „Nyní se ukazuje, jak jsme se 
mýlili. Kde se rozpínavost Ruska zasta-
ví?“ ptal se. 

Připomněl, že Česko i Sloven-
sko mají svoje historické zkušenosti 
z roku 1968. „To by nás nemělo nechá-
vat klidnými,“ varoval Kocáb. Při-
pomněl, že podobná situace moh-
la nastat i v roce 1989. „Naštěstí byl 
u moci Gorbačov, který něco takové-
ho nedopustil,“ konstatoval. Nejen 
z tohoto důvodu si Gorbačova do 
jisté míry váží.

Závěr besedy se nesl v přáních, aby 
se co nejdříve situace na Ukrajině 
zklidnila a lidé měli důstojné pod-
mínky pro život. Zhruba po dvou 
hodinách ofi ciální beseda skončila, 
ale pokračovala ještě před knihov-
nou. Tam se lidé dozvídali o otřes-
ných podmínkách života na Ukraji-
ně, o nepředstavitelné byrokracii a 
korupci. 

O tom, že kdo si nemůže vypěsto-
vat potraviny na poli nebo zahradě 
a nechová domácí zvířectvo, má se 
velice špatně. „Kdo to nezažil a nevi-
děl, ani snad nemůže pochopit,“ shodli 
se zahraniční diskutující.

Barák: Porušujete tiskový zákon
(Dokončení ze str. 1)

Do diskuze se opět zapojil Barák 
a vrátil se ke zmiňovanému článku, 
kde mluvil obecně o podpoře  areálu 
bývalé továrny BOPO a nedotkl se 
podpisové akce, která proti přemís-
tění Domu dětí a mládeže protesto-
vala.

„O ní ve Zpravodaji nebyla ani 
zmínka, i když ji podepsalo 1.600 li-
dí, mnohdy za cenu různých ústrků,“ 

uvedl Barák. Heřman se optal, zda 
by v otázce šikany nemohl být Barák 
konkrétní. „Znám konkrétní jména, 
znám konkrétní případy, ale neřeknu 
je,“ odpověděl Barák. 

„Pokud neřeknete konkrétní jména, 
je to jen předvolební kampaň,“ pozna-
menal Heřman. „To, co předvádíte vy, 
je předvolební kampaň,“ opáčil Barák. 
Označil i jmenování čestných obča-
nů za předvolební kampaň současné 
koalice. 

Zmínka o čestných občanech, ten-
to titul mají obdržet výstavník Fran-
tišek Mertl a in memoriam Antonín 
Kalina, se nelíbila místostarostovi 
Pavlu Pacalovi (Pro Třebíč) a Bará-
ka požádal, aby se jimi nezaštiťoval. 
„Ti lidé něco ve svém životě dokázali 
a není dobré si je brát do úst v takové 
souvislosti,“ podotkl. Po krátké slovní 
přestřelce mezi Heřmanem a Bará-
kem zastupitelé bod navržený Bará-
kem neodsouhlasili.
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Soutěž o to, kdo nakreslí nej-
lepší plakát s protikuřáckou 
tématikou, vyhlásil Dům dětí a 
mládeže. 

 Antonín Zvěřina

Boj proti kouření, to je jedna 
z věcí, kterou podporuje třebíčská 
radnice. V sobotu 31. května pro-
to Zdravé město Třebíč uspořádalo 
akci Výstup za čistým vzduchem na 
městskou věž.

Poslední květnový den vyhlásila 
Světová zdravotní organizace Svě-
tovým dnem bez tabáku. Jeho cílem 
je upozorňovat veřejnost na zdravot-
ní rizika kouření a záporné následky 
spojené s tímto zlozvykem. 

„Výstupu se zúčastnily stovky lidí. 
Velký zájem byl také o bezplatné měře-
ní tlaku, cukru a cholesterolu. Na to se 
dokonce tvořily fr onty,“ připomněla 

místostarostka Marie Černá. Tu ješ-
tě více potěšilo, že mezi účastníky 
bylo hodně mládeže a dětí. 

V souvislosti s bojem proti kouře-
ní letos vyhlásil Dům dětí a mládeže 
Třebíč ve spolupráci se Zdravým 
městem a Nemocnicí Třebíč sedmý 
ročník výtvarné soutěže Plakát. 

Úkolem bylo zajímavě a nápadi-
tě zpracovat Plakát s protikuřác-
kou tématikou na téma Moderní je 
nekouřit. Do soutěže se mohli zapo-
jit žáci druhého stupně základních 
škol a příslušných ročníků víceletých 
gymnázií. 

„Ta soutěž se rozrostla tak, že nám 
svoje nápady neposílají jen třebíčské 
školy a z blízkého okolí, ale z celého 
Kraje Vysočina,“ nastínila Černá.    

Připustila, že komise ve složení 
Černá, místostarosta Milan Zei-
bert, ředitel městské policie Ladislav 

Prvák a koordinátorka Zdravého 
města Iveta Ondráčková měla složitý 
úkol vybrat ze 120 prací ty nejlepší. 

Jedna z nich nabídla velice vtipný 
slogan: Kdybys nebyl hlupák, nestal 
by ses kuřák. „I když máme zprávy, že 
mezi mladistvými vzrůstá počet kuřá-
ků, snad tvůrci těchto plakátů nikdy 
kouřit nezačnou,“ zdůraznila Černá. 

Kdo se letos přihlásil? Z Třebíče 
Základní školy Bartuškova, T.G.M, 
Horka-Domky, Benešova, Na Kop-
cích a Katolické gymnázium, dále 
základní školy Jemnice, Kněžice, 
Okříšky, Masarykova Telč, L. Svobo-
dy Rudíkov, Jihlava Kolárova a Jihla-
va Jungmannova. 

V hodnocení se objevily i kolek-
tivní práce z Mateřské školy Výčapy 
a třebíčského stacionáře. Vítězové 
obdrží drobné dárky od Zdravého 
města, které dostanou osobně.

Město podporuje boj proti kouření

Restaurace & kavárny – nekuřácké 
a přátelské rodině, těmto zařízením 
fandí město Třebíč. Při každé změně 
vydává aktualizovaný seznam s map-
kou pro obyvatele a návštěvníky. Ten 
poslední vyšel nedávno a obsahoval 
dvanáct míst, stejně jako ten minulý. 

Ovšem ke změně přece jen došlo, 
palačinkárnu v Hasskově ulici, 
která zanikla, nahradila provozovna 
Luckys Vege Bistro. Vedoucí Soňa 
Dvořáková certifi kát převzala od 

místostarostky Marie Černé. “Vege 
Bistro si získalo rozsáhlou klientelu, 
která neustále narůstá. Věříme, že je to 
i díky nekuřáckému prostředí, dětské 
židli a přebalovacímu pultu,” nastínila 
Černá. 

S nadsázkou poznamenala, že 
snad   provozovnu    nepostihne 
osud palčinkárny. “Jsme velice rádi, 
že jste nás do tohoto projektu zařadili. 
Jsme za to vděčni,” poděkovala Soňa 
Dvořáková.   -zt-

Třebíč má další přátelskou 
a nekuřáckou restauraci

CERTIFIKÁT o přátelské restauraci předala Soně Dvořákové (vlevo) místosta-
rostka Marie Černá. Foto: Antonín Zvěřina

 Martin Juriš - Katolické gymná-
zium

 Vladan Vojtan - Hotelová škola 
Třebíč

 Nikola Suchomelová - Hotelová 
škola Třebíč

 Eliška Krajčová  - Jemnice
 Dominik Krůpa  - Jihlava
 Lucie Jahodová  - Okříšky 
 Kateřina Lacinová  - Telč
 Inka Mejzlíková  - Rudíkov
 Veronika Vostalová  - Rudíkov
 Eva Navrátilová  - Rudíkov
 Kateřina Dobešová  - Katolické 

gymnázium
 Jáchym Novák  - Katolické gym-

názium
 Tereza Ondráčková, Eliška Dráb-

ková  - Katolické gymnázium

Deset oceněných výtvorů

Počítačově 
zpracovaný plakát

Služby LSPP stomatologické na SRPEN 2014
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  2. 8. sobota MUDr. Fafílková Božena       Vltavínská 1346 Třebíč   568 808 218
  3. 8. neděle  MUDr. Machová Eva       Husova 898 675 71  Náměšť n. Osl. 568 620 248
  9. 8. sobota  MUDr. Machová Eva       Husova 898 675 71   Náměšť n. Osl. 568 620 248
10. 8. neděle MUDr. Götzová Blanka       Komenského nám. 30 Jaroměřice 568 440 306
16. 8. sobota MUDr. Hofírková Lhotská K. ESTHES s. r. o.  Třebíč  568 840 820
17. 8. neděle  MUDr. Machová Eva       Husova 898  Náměšť n. Osl. 568 620 248
23. 8. sobota MUDr. Horáková Lenka       P. Křičky 688  Náměšť n. Osl. 568 624 290
24. 8. neděle  MUDr. Machová Eva       Husova 898  Náměšť n. Osl. 568 620 248
30. 8. sobota MDDr. Chalupová M.a       Svatopluka Čecha 39 Třebíč   568 843 698
31. 8. neděle MUDr. Machová Eva       Husova 898   Náměšť n. Osl.  568 620 248

Vjezd do nemocnice 
bude omezený

Výstavba dopravního terminálu v 
Třebíči v sobotu 9. a v neděli 10. srp-
na zcela uzavře vjezd do nemocnice z 
ulice Bráfova. V tyto dny bude možné 
vjíždět i vyjíždět do areálu nemocnice 
výhradně z ulice Sportovní.

V úterý 5. a ve středu 6. srpna pro-
běhne částečná uzavírka pravé části sil-
nice vedoucí do nemocnice, tedy hlav-
ního vjezdu. Vjíždět do areálu bude 
možné přes levou závoru směřující k 
budově chirurgie. Výjezd z nemocni-
ce bude stejný jako v současnosti, přes 
obsluhu závor v zadní části nemocnice 
směrem na ulici Sportovní.  -zt-

Do konce prázdnin začne oprava 
v ulici Hrotovická v Třebíči. Práce 
budou probíhat na úseku komunika-
ce v délce 1.423 metrů od křižovatky 
se silnicí I/23 po konec města Tře-
bíč. Rekonstrukce bude spočívat pře-
devším ve výměně krytu a položení 
dvou asfaltových vrstev. 

V některých úsecích bude pro-
vedeno zesílení krytu a v určených 
úsecích bude provedena kompletní 
výměna konstrukce vozovky, pláno-
vány jsou rovněž úpravy na mostě na 
začátku úseku, úpravy autobusových 

zálivů a zajištění řádného odvodnění 
komunikace. 

Stavba bude realizována za ome-
zeného silničního provozu ve dvou 
etapách s dopravou řízenou světel-
ným zařízením po polovinách vozov-
ky. Obrusná vrstva bude položena za 
úplné uzavírky a bude provedena o 
vybraných víkendech. Po celou dobu 
provádění prací bude zajištěn pro-
vizorní příjezd do přilehlých podni-
ků a provozoven. Částku 19,8 milio-
nu korun za svého rozpočtu uvolnil 
Kraj Vysočina.  -zt-

Průjezd omezí semafory

Děti mateřských a základních škol v 
Třebíči i okrese se letos opět předhá-
něly ve sběru PET-lahví, monočlán-
kových baterií a papíru. Odpadová 
fi rma Esko-T ve spolupráci s Měst-
ským úřadem Třebíč uspořádala v 
tomto školním roce další kolo oblí-
bených soutěží. 

Smyslem každoroční třebíčské 
akce s názvem „Soutěž mateřských a 
základních škol ve sběru PET-lahví, 
monočlánkových baterií a papíru“ je 
ukázat dětem nutnost třídění odpa-
du a možnosti zpracování jednotli-
vých složek jako druhotných surovin. 
Stejný smysl má i okresní iniciativa ve 
sběru papíru „Soutěžíme s třídílkem“.

„Výsledky odpadových soutěží byly 
zveřejněny za přítomnosti ředitelů 
mateřských a základních škol v nové 

Vyhodnotili odpadové soutěže
budově fi rmy Esko-T v Hrotovické uli-
ci. Diplomy rozdali školám třebíčští 
místostarostové Marie Černá a Milan 
Zeibert v doprovodu Pavla Gregora, 
ředitele fi rmy Esko-T, a Aloise Krčála, 
vedoucího odboru komunálních služeb 
Městského úřadu Třebíč,“ nastínil 
mluvčí radnice Ivan Přibík. 

Ve sběru suchých baterií stejně jako 
papíru zvítězila Základní škola Hor-
ka-Domky. Celkem obdržela čtrnáct 
tisíc korun. Za druhá místa dostaly 
Základní školy Kpt. Jaroše a Bartuš-
kova čtyři tisíce korun, za třetí místa 
Základní škola Na Kopcích a Masa-
rykova dva tisíce korun. -zt-



STRANA  6 Aktuality TN - SRPEN 2014

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
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Třebíč je posledním místem, 
kam v rámci své třídenní návště-
vy Vysočiny na sklonku června 
zavítal. Nejdříve ho čekalo přiví-
tání na radnici, poté setkání s lid-
mi na Karlově náměstí. Na této 
události nesmí Třebíčské noviny 
chybět. 

Na centrální Karlovo náměstí 
míříme zhruba hodinu před plá-
novaným příjezdem. Město žije 
svým ustáleným rytmem, jen tri-
buna před radnicí naznačuje, že 
se tam bude něco dít. „Nepůjdu se 
podívat, nevolil jsem ho, není to můj 
prezident,“ říkají někteří lidé, kte-
ré potkáváme. U mnohých ale poz-
ději zvědavost vítězí, aby alespoň 
zpovzdálí prezidentskou návštěvu 
zhlédli.

Lákadlo pro prezidenta
Procházíme zahradní restaurací, 

ani tam se nic mimořádného nedě-
je. Jen nápis na obslužném pul-
tu poutá naši pozornost. Praví, že 
kdo si objedná tři bechery, dosta-
ne zdarma klíčenku. Že by to bylo 
lákadlo pro prezidenta? Zanechme 
spekulací, do příjezdu sice zbývá 
několik desítek minut, ale pokud 
ho nechceme zmeškat, povinnost 
nám velí přesunout se před radni-
ci. Tam už postávají strážci zákona 
z městské i státní policie.

I někteří mužové v civilních oble-
cích, kteří zcela jistě patří k pre-
zidentskému doprovodu. Komi-
sař Rex pročmuchává květináče a 
vůbec všechna nápadně nenápad-
ná místa před radnicí – to nás jen 
tak napadá příměr z populárního 
rakouského seriálu. S napětím oče-
káváme, jak prohlídne květináče 
v prvním a druhém patře, zda se 
k nim třeba slaní, ale i to je jenom 
spekulace. K ničemu takovému 
samozřejmě nedojde.

„Kdepak jsou odstřelovači?“ ptá se 
sám sebe postarší pán a pátravě se 

PREZIDENT Miloš Zeman se na Karlově náměstí v Třebíči zdraví s účastníky 
setkání. Foto: Antonín Zvěřina 

Prezident Zeman ocenil, že ho starosta 
Heřman nezasypal historickými údaji

dívá po střechách. Nikoho tako-
vého ale nikde nespatří, i když se 
později dozvídáme, že vše jistila 
ochranka ze střechy hotelu Zlatý 
kříž. Hodiny na městské věži odbí-
její 13.15 hodin, tedy čas, kde se 
měla před radnici dostavit prezi-
dentská kolona.

To už se prostor přece jen částeč-
ně zaplnil nejen před radnicí, ale i 
před tribunou. Na připravené lavič-
ky usedá několik desítek lidí. Pro 
zkrácení času jim vyhrává soubor 
základní umělecké školy Stolle Sto-
ne Band. A není to ledajaký sou-
bor, na přehlídce kapel v Litvíno-
vě skončil druhý, když první místo 
nebylo uděleno.

Prezident přijíždí
Ručička na městské věži se blíží 

do poloviny hodiny, a konečně se 
prezidenta zvědavci dočkají. Roz-
vážně vystupuje z automobilu, sedí 

na předním sedadle a vítá ho staros-
ta Pavel Heřman. Okamžitě zamí-
ří na radnici, kde prezidenta čeká 
setkání se zastupiteli a některými 
dalšími významnými osobami Tře-
bíče. Hlava státu oceňuje, že ho Heř-
man nezasypal historickými údaji 
a omlouvá se za zašpiněné boty, při 
předchozí návštěvě Velké Bíteše tam 
zasadil strom a trochu si je umazal.

„Vím, že v Třebíči je největší neza-
městnanost z měst na Vysočině, zhru-
ba jedenáct procent. Proto podporuji 
prodloužení životnosti Jaderné elek-
trárny Dukovany a výstavbu pátého 
bloku. Za podporu jaderné energetiky 
jsem obdržel Ropáka roku,“ připomí-
ná mimo jiné prezident.

Pak musí novináři opustit místnost, 
i to může vést ke spekulacím, co se 
tam tak tajného bude dít. Samozřej-
mě se to dozvídáme, a jedná se o tak 
banální záležitosti, že tam zástupci 

médií klidně mohli zůstat. To už ale 
prezident Zeman pomalu míří na 
náměstí. Před dveřmi radnice postá-
vají malé dívčiny s nadějí, že od pre-
zidenta obdrží podpis. Hlava státu 
sice jednu z nich pohladí po vlasech, 
ale podpisů se dívky nedočkají.

Na náměstí sedí a postávají zhruba 
dvě stovky lidí, upřímně řečeno, pří-
liš jich prezidentská návštěva nepřilá-
kala. Později se od lidí dozvídáme, že 
za to mohla i malá propagace, ale také 
skutečnost, že se rozdávalo vysvědče-
ní a mnozí lidé již vyrazili na dovo-
lenou. Miloš Zeman zopakuje svoje 
stanovisko k jaderné energetice a šan-
ci dostanou také dotazy z řad diváků. 
Mladý muž se táže, kdy bude odměna 
za práci u nás srovnatelná s vyspělými 
západními zeměmi.

Chybí nám dvacet let
Dozvídá se, že 40 let komunistické 

nadvlády, kdy produktivita stagno-
vala a výrobní prostředky se dosta-
tečně neobnovovaly, se projevují 
ještě dnes. „Myslím si, že nám chy-
bí ještě takových dvacet let, abychom 
se vyrovnali Německu či Rakousku,“ 
přemítá prezident. Další mladý 
muž mu klade otázku ohledně jeho 
vztahu k náboženství.

„Jsem tolerantní ateista. To zna-
mená, že toleruji náboženství, kte-
rá nikoho neutlačují, jako například 
jedno náboženství, které nutí ženy 
chodit zahalené. O které se jedná, 
snad nemusím říkat,“ odpovídá pre-
zident. Setkání se chýlí ke konci, 
Miloš Zeman se loučí s nadějí, že 
v případě příští návštěvy již nebu-
de Třebíč zápasit s tak velkou neza-
městnaností. Sestup z pódia po 
schodech mu evidentně nesvědčí a 
zhluboka si oddechne, když má tuto 
štrapáci za sebou. Pak už dojde na 
kýžené podpisy, posléze prezident 
usedá do automobilu a míří na zá-
mek. Tam ho čeká oběd a následně 
tisková konference. Na ní už vypadá 
velice unaveně.  Antonín Zvěřina

S PREZIDENTEM Milošem Zemanem se na Vysočině setkal také třebíčský 
výtvarník Emanuel Ranný. Ranný si pochvaloval hlavně neformálnost tohoto 
setkání. Společně s hejtmanem Jiřím Běhounkem prezidentovi předali kazetu s 
bibliofi lským vydáním básní Jana Skácela. Dva svazky básní vytištěných na ruč-
ním papíru z Velkých Losin doprovází třináct originálních grafi k Emanuela Ran-
ného. Foto: archiv kraje

PREZIDENT Miloš Zeman důstojně kráčí ve společnosti starosty Pavla Heřma-
na Karlovým náměstím v Třebíči. Foto: Antonín Zvěřina
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Divadélko Safraporte Hotelové 
školy Třebíč patří ke stálicím na tře-
bíčské divadelní scéně. Pod vedením 
principála Miroslava Koupila v něm 
hrají opravdoví nadšenci, které ama-
térské divadlo baví. 

„A hrají s elánem sobě vlastním,“ 
zdůrazňuje Koupil. Říká, že se tak 
potvrzuje známé rčení: Chce-li pro-
fesionální nebo amatérský herec 
dělat divadlo dobře, musí jím být 
přímo posedlý. A to o hereckém sou-
boru Divadélka Safraporte stopro-
centně platí. 

Současný divadelní soubor má 
pět členů. Najdeme v něm budou-
cí kuchaře - číšníky, kadeřnici anebo 
cukráře. Žáci do souboru přicházejí                    
a ze souboru odcházejí, jak začínají 
a končí středoškolská studia. Začát-
kem nového školního roku se zájem-
ci do „ dramaťáku“ - tak se hovorově 
dramatickému kroužku říká - přihlá-
sí více či méně ze zvědavosti. „Vydrží 
opravdu jen ti zodpovědní a disciplino-
vaní,“ netají principál. 

Nastiňuje, že pro čtené zkoušky, 
které začínají koncem měsíce září, 
je přímo ideální prostor kabinetu - 
bývalé školní knihovny v budově B v 
Borovině. 

„Týden  co týden v pondělí odpoled-
ne můžeme slyšet za dveřmi kabinetu 
zvučné dívčí a chlapecké hlasy. Otevře-
me-li dveře, v místnosti vládne báječná 
pohodová atmosféra. Při ní nezáleží 
na tom, sedí-li někdo na židli u konfe-
renčního stolku anebo na zemi na dece 
opřený o radiátor ústředního topení,“ 
naznačuje Koupil. 

A s nadhledem říká, že s textem 
v ruce a vzájemným povzbuzováním, 
někdy až příslovečným studentským 
špičkováním, uteče čtená zkouška 
tak rychle, že se ani nechce nikomu 
domů.  

TAK TO JE celý soubor divadélka Safr aporte, úplně vzadu principál Miroslav 
Koupil přebírá drobný dárek od zástupkyně ředitelky městské knihovny malý 
dárek. Foto: Antonín Zvěřina

Divadélko Safraporte se svou hrou potěšilo

Principál má radost, že všichni se 
navzájem povzbuzují, táhnou - jak 
se říká - za jeden divadelní provaz. 
Ostatně jako spolužáci se členové 
souboru  navzájem znají a nadto je 
spojuje třeba záliba v četbě fantasy 
literatury. I na toto téma přijde při 
čtených zkouškách řeč. Tak se důvěr-
ně prolíná láska k literatuře  s láskou 
k divadlu a zároveň s chutí rozdávat 
radost spolužákům. 

„Pak následují hrané zkoušky. K 
tomu slouží prostorná víceúčelová 
místnost. Tam mladí adepti herecké-
ho umění nacvičují modulaci hlasu a 
pohyb přímo v prostoru. Samozřej-
mostí je divadelní kostým,“ pokračuje 
Koupil.

Přiznává, že to většinou chodí tak, 
že divadelní představení nacvičují 

žáci jedné třídy v rámci výuky. A že 
členové Divadélka Safraporte obě-
tují amatérskému divadlu ještě svůj 
odpolední volný čas. 

Divadélko Safraporte se opírá o dva 
klíčové prvky divadla malých jevišt-
ních forem: jednoduchou náznako-
vou scénu a záměnu mužských i žen-
ských rolí. Chlapecká část souboru 
ztvárňuje mimo své mužské postavy 
i ženské postavy. A to bez jakéhoko-
liv ostychu dospívání,  jak je mnoh-
dy u mladých lidí obvyklé. 

Dívčí část souboru se zase ztotož-
ňuje s  mužskými rolemi. Přednos-
tí jednoduché náznakové scény je, 
že se může využít v libovolném, byť 
i rozměrově omezeném prostoru. 
To umožňuje hrát například na lou-
ce i v  malém bytě. V tomto směru je 

pro Divadélko Safraporte inspirují-
cí české bytové divadlo 70. a 80. let 
20. století. To všechno nám vypráví 
principál.

„K divadelnímu mládí neodmysli-
telně patří recese. Proto si mladí   her-
ci přidali ke svým pravým jménům i 
umělecká jména. A nakonec proč ne? 
Nepostrádá to hravost a diváka poba-
ví,“ těší Koupila.

A co ho těší ještě víc? Že Divadél-
ko Safraporte nikdy nepřerušilo za 
třináct divadelních sezón svoji čin-
nost a vydobylo si své stálé místo na 
regionální divadelní scéně. Každo-
ročně předstupuje před veřejnost s 
novou premiérou, vždy s ryze vlast-
ním autorským scénářem. 

***
A protože jsme byli zvědaví, co si 

pro diváky divadélko Safraporte při-
chystalo letos, vydali jsme se v pátek 
6. června do třebíčské městské 
knihovny, kde měli ochotníci sehrát 
jednoaktovku Lavička. Ačkoliv poča-
sí spíš lákalo k venkovním aktivitám, 
přesto se sál hudebního oddělení víc 
než slušně zaplnil.

Hru samozřejmě napsal principál 
Miroslav Koupil. O co se v ní jedna-
lo? O příběhu jedné lavičky, na kte-
rou usedali různí lidé a tam prožívali 
svoje radosti i strasti. Úsměv vyvo-
lávaly zejména kostýmy ve chvílích, 
kdy chlapci ztvárňovali ženské role. 

Celá hra pak působila velice mile, 
byť samozřejmě herecké výkony 
nebyly špičkové. Ale to vlastně od 
amatérů ani nikdo nechce. Je jen 
dobře, že se na hotelové škole Kou-
pilovi vždy podaří najít několik nad-
šenců, kteří se divadlu chtějí věno-
vat. Výsledek pak stojí za to. Věříme, 
že všechny herce potlesk zahřál u 
srdíčka a tato odměna za tu dřinu 
stála. -zt-

Také v letošním roce hudební fes-
tival Zámostí 2014 zpestřila řada 
doprovodných akcí. Výstava OPEN 
PERFORMANCE 2014 se vrátila 
zpátky do zámeckých koníren tře-
bíčského zámku po náročné rekon-
strukci areálu. V minulosti se tam 
konala třináctkrát.

Na vernisáž míříme zhruba s půl-
hodinovým předstihem. Zámecké 
konírny se již zvolna plní, i když ver-
nisáž má začít až v 18 hodin. Výsta-
va nabízí pestrou směsici děl, která 
zaujímá nejmladší generaci i dospě-
lé a dokonce i ty, kteří k výtvarnému 

umění mají poněkud rezervovaný 
přístup.

Brzy se ukazuje, že se tady sešli 
dobří známí. Diskutuje se ve dvo-
jicích i v hloučcích, po procházce 
celou místností musíme uznat, že 
pořadatelé vykonali pořádný kus 
práce. Zahájení vernisáže se o chvíli 
opozdí, ale to nikomu nevadí. 

Artuš Adámek hovoří velice struč-
ně. Připomíná návrat i to, že v pro-
storách konírny vystavuje dvacet 
výtvarníků, amatérů, poloamatérů i 
profesionálů. Svoje vystoupení kon-
čí po několika minutách, a tak je 

zase prostor na prohlídku děl stejně 
jako diskuzi. 

Venku chvílemi prší, ale pořada-
telé věří, že v pátek 6. a v sobotu 7. 
června jim bude počasí přát. Jako 
by si to počasí uvědomilo, nastavuje 
svoji vlídnější tvář, což vítají zejmé-
na kuřáci, kteří se soustředí k nefor-
málním besedám na nádvoří. Jedná 
se o opravdu vydařenou akci. Jediná 
výtka? Přece jen by se u jednotlivých 
vystavovatelů mohla objevit nějaká 
informace o nich. Což by si jako svo-
ji propagaci mohli dodat sami. Tak 
třeba příště.  -zt-

Výstava se na zámek opět vrátila

VÝSTAVA v zámeckých konírnách při-
lákala i nejmladší generaci.
 Foto: Antonín Zvěřina

Na festivalu Zámostí byly vždycky důležité kape-
ly, které na něm hrály. Každoročně jeho organizá-
toři vymýšleli, koho pozvat a jak sestavit program. 
V letošním 18. ročníku to samozřejmě nebylo 
jinak, přesto se cosi změnilo. Vystupující na hlav-
ním pódiu, kteří mají přitáhnout co nejvíce náv-
štěvníků, jako by nebyli nejdůležitější. Najednou 
se mnohem víc než kdy jindy mluvilo o dopro-
vodném programu, který se z velké části odehrá-
val mimo areál podzámecké nivy, především v 
uličkách samotného Zámostí. Jistě, už před lety 

tu vzniklo „Zámostí v modrém“ s barevně svítící-
mi lampami, svíčkami, umělým dýmem či zpívají-
cími kanály. Nová generace pořadatelů se k němu 
vrátila už loni, letos však přidala ještě „hudbu v 
ulicích“, kdy v barevných či kouřem zahalených 
uličkách zněla tu harfa, tu violoncello a jinde zase 
saxofon. A to ve večerním čase, kdy na hlavním 
podiu hrály největší hvězdy. 

Přesto bylo v uličkách plno. Přijeli i přespol-
ní, ale taky Třebíčáci, kteří studují nebo pracují 
daleko od rodného města a na Zámostí se vracejí 

nejen kvůli programu, ale taky setkání s kamarády. 
Nakonec na Vypsanou fi xu, jakkoli je její front-
man Márdi skvělý, můžete zajít kdekoli, ale uličky 
židovského města, staré i nové známé a taky třeba 
loutkové divadlo pro děti i dospělé na Havlíčko-
vě nábřeží, ohňovou show na Žerotínově náměstí, 
podium pro místní skupiny ve dvoře staré radni-
ce, paddleboarding na Jihlávce nebo koncert sbo-
ru Coruscante v zámecké konírně uvidíte a uslyší-
te jen tady, na našem „tak trochu jiném“ Zámostí.
 Milan Zeibert

Zámostí se stalo trochu jiným festivalem



STRANA  14 TN - SRPEN 2014Aktuality 

BRA NNÝ den pro žáky 9. ročníků připravili učitelé Základní školy T. G. Masa-
ryka Třebíč ve středu 25. června.  Velká nepřízeň počasí přinutila organizátory 
přesunout veškeré činnosti do budovy školy. Deváťáci prověřovali své dovednos-
ti a znalosti na několika stanovištích a procvičili si tak vázání uzlů, oživování a 
transport zraněného, přepravu imobilního člověka za ztížených podmínek, práci s 
buzolou, vázání složitějších uzlů nebo stavění a skládání stanu; rané dětství si při-
pomněli při slalomu na koloběžce, limity své zručnosti ověřili například při pros-
tém zatloukání hřebíku do dřeva a sestřelování nepřátelských kelímků vzduchov-
kou také nepostrádalo na zajímavosti.  Foto: archiv školy

Žáci prověřili svoje 
dovednosti a znalosti Až do neděle 17. srpna si mohou 

zájemci prohlédnout díla Jiřího 
Mocka v galerii Malovaný dům. 
Mocek spolupracoval s řadou novin 
a časopisů jako ilustrátor, jako gra-
fi k navrhoval obaly na gramofono-
vé desky. První výstavu měl v roce 
1964. Po úspěchu v galerii v Chicagu 
vystavoval také často ve Španělsku, 
Německu, Rakousku a Švýcarsku. Je 
zastoupen ve sbírkách Národní gale-
rie v Praze, Alšově jihočeské galerii 
na Hluboké nad Vltavou, v oblastní 

V galerii vystavuje Jiří Mocek

galerii Benedikta Rejta v Lounech, 
v galerii Baukunst v Kolíně nad 
Rýnem a v soukromých sbírkách po 
celém světě.  -zt-

Jiří Mocek

Firmu na vybudování zázemí stálé 
výstavy děl světoznámého umělce 
Mistra Franty z Francie, třiaosmde-
sátiletého třebíčského rodáka, kte-
rý část svých výtvorů Třebíči věnuje 
zdarma, město již vybralo. Prostory 
vzniknou v dolním traktu Národní-
ho domu na Karlově náměstí. 

„Jedná se o krátkodobou zakázku, 
protože galerie by se měl otevřít ješ-
tě letos,“ konstatoval starosta Pavel 
Heřman. Zdůraznil, že se jedná 
zejména o zabezpečení děl, aby 
nedošlo k jejich poškození. Úpravy 
si vyžádají 4,5 milionů korun. 

Místostarosta Pavel Pacal doplnil, 
že značné náklady si vyžádá nezbyt-
ný bezbariérový přístup. Heřman 

netajil, že přesné číslo vystavova-
ných děl přes podpis smlouvy není 
stanovený. 

„Počítá se se 40 díly včetně plastik, 
ale konečný výběr se provede až těsně 
před ukončením přestavby prostor,“ 
nastínil Heřman. Upozornil, že měs-
to a Mistr Franta mají zájem, aby 
se jednalo o opravdu důstojnou a 
reprezentativní výstavu.       

Místostarosta Pacal naznačil před-
běžné datum otevření na 3. listopa-
du, ale společně se starostou Heř-
man krotili optimismus. 

„Velkou roli může sehrát podzimní 
počasí, protože díla rozhodně chceme 
umístit do perfektně připravených pro-
stor,“ uvedl Heřman.  -zt-

Připravuje se stálá výstava 
výtvarníka Mistra Franty

Stavební parcely nebo park
Místo domu pro politickou výchovu stavební parcely. Tak zazněl návrh 

města na zasedání třebíčského zastupitelstva. Lokalita se nachází ve Švabin-
ského ulici poblíž hvězdárny. Místostarosta Milan Zeibert (Břehy) vysvětlil, 
že se jednalo o stejný názor celého vedení města.

Proti tomuto záměru se postavili Bohumil Bobek (KDU-ČSL) a Ivo Uher 
(ODS). Nastínili možnost zřídit v místě park.  

Za park se postavila i Julie Dolejší (KSČM). Stejný názor zazněl i z úst Jaro-
míra Baráka (HZNR). Přes další výhrady zastupitelstvo záměr schválilo. Dal-
ší postup bude mít na svých bedrech zastupitelstvo zvolené při podzimních 
komunálních volbách.  -zt-

Město Třebíč obdrželo od Kraje 
Vysočina nabídku na odkup budovy 
ve východní části areálu nemocni-
ce za téměř tři miliony korun. Rada 
města souhlasí s podáním žádosti na 
kraj. 

„Požadujeme i pozemky pod nemo-
vitostí s výjimkou parcel, které s tím 
souvisejí a nacházejí se pod garážemi,“ 
nastínil místostarosta Pavel Pacal.  

Místostarosta netajil, že podob-
ně jako u objektu v Družstevní uli-

ci radnice plánuje nabídnout objekt 
k odkoupení. 

Nový majitel se musí zavázat 
podobně jako u zmiňované budo-
vy, že ji využije na sociální služby či 
bydlení. 

„Proč jsme se rozhodli ke koupi? 
Opět stejný důvod jako u objektu 
v Družstevní ulici. Nemáme zájem, 
aby v této budově vznikla námi nekon-
trolovatelná ubytovna,“ poznamenal 
Pacal.     -zt-

Město koupilo další objekt 
v nemocničním areálu

Objekt v bývalém areálu školní-
ho statku v lokalitě nad zámkem má 
nového majitele. V první fázi v býva-
lém kravíně vznikne sídlo pro sou-
kromou fi rmu s přiléhajícím parko-
vištěm. „Ve druhé etapě tam postaví 
minimlékárnu, minipekárnu a mini-
masnu včetně prodejních prostor. Sou-
částí budou tři až čtyři bytové jed-
notky,“ nastínil místostarosta Pavel 
Pacal. 

V závěrečné fázi tam nabídne tělo-
cvična a hřiště relaxaci pro zaměst-

nance fi rmy, pro kterou se celý 
areál přestaví. „Noví majitelé se zavá-
zali, že vytvoří dvacet pracovních 
míst,“ poznamenal Pacal. Doplnil, že 
město tuto nabídku vítá, protože se 
jedná o místní fi rmu, která rozšíří i 
nabídku pracovních míst. 

Jaromír Barák z opozice se pokusil 
celý prodej na zasedání zastupitel-
stva zpochybnit vzhledem k rychlos-
ti prodeje, ale neuspěl. Zastupitelé 
prodej odsouhlasili.    -zt-

Kravín má nového majitele

ROUCHOVANY
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Na břehu nádrže Markovka u 
Kožichovic našli svoje zázemí 
třebíčští otužilci, kteří si říkají 
Lední medvědi. Jejich před-
seda Zdeněk Mikoláš v době 
veder ochotně odpovídal na 
otázky týkající se činnosti i 
toho, zda mají otužilci léto 
rádi.  

Kdy vlastně Lední medvědi 
vznikli?

Bylo to před šesti lety a na Mar-
kovce máme zázemí třetím rokem. 
Je to díky starostce Šárce Majerové 
a celému vedení obce Kožichovi-
ce. Máme tady maringotku, kterou 
využíváme jako šatnu a jsme tady 
velice spokojeni. My se snažíme 
zase tady udržovat pořádek, na jaře 
provádíme u nádrže jarní úklid. 

Nepovažuje vás veřejnost za 
podivíny? 

Musím uznat, že někdo koupá-
ní ve vysekaném ledu považuje za 
extrém. Otužovat se lze ale na jaře či 
na podzim při teplotě vody deset až 
dvanáct stupňů. Tu snesou opravdu 
všichni a je velice příjemná. Pokud 
zájemce v otužování pokračuje dva-
krát třikrát v týdnu, tělo si natolik 
zvykne, že vydrží celou zimní sezo-
nu. 

Zmínil jste se o vysekávání ledu, 
kolik má voda v té chvíli teplotu?

Pohybuje se kolem nuly, a i to se 
dá zvládnout. 

Jaký je to pocit vlézt do tak stu-
dené vody?

Je to rozhodně lepší než tato vedra. 
Ta nám opravdu nevyhovují. 

Co tedy otužilec v létě dělá? 
Leze do vody nebo zaleze do led-
ničky?

Když je takovéto vedro, tak otuži-
lec samozřejmě trpí. Ale žijeme nor-
málně jako všichni ostatní lidi. Ale 
ta vedra opravdu nemusíme. 

Kolik je v současné době Led-
ních medvědů?

Postupně lidé přibývali a v sou-
časné době máme dvacet členů, 
z toho čtyři ženy. A nebudu tajit, že 
se v rámci celé republiky jedná často 
o podnikatele či lidi s vyšším vzdělá-
ním. To není chlubení, to je fakt.  

Jak vypadá otužilecký rok?
Začíná první říjnovou neděli. 

Zahájení se koná v Moravském kra-
su, kde plaveme v jeskyni Punkva a 
v Macoše. 

Jaký z toho máte pocit?
Pokud je ještě teplý podzim a 

voda má řekněme patnáct stupňů, a 
najednou vlezete do vody o teplotě 
osm stupňů, je to docela šok. 

Říká se, že při koupání ve stu-
dené vodě člověk pociťuje, jako 
by ho bodalo tisíce jehliček. Mají 

Nechci umřít v posteli, říká předseda 
klubu Ledních medvědů Mikoláš

ZDENĚK MIKOLÁŠ u maringotky klubu Ledních medvědů
.  Foto: Antonín Zvěřina

takový pocit i otužilci?
Musím vysvětlit, že otužilci roz-

dělují vodu do třech kategorií. Nad 
osm stupňů se jedná o vodu chlad-
nou, mezi čtyřmi a osmi voda stu-
dená a pod čtyři stupně je to voda 
ledová neboli sněhová. Pokud jde o 
ty jehličky, voda odebírá tělu teplo 
pětadvacetkrát rychleji než vzduch. 
Ty jehličky také zažíváme, třeba 
při koupání pod jezem, kdy je voda 
v mrazu ještě provzdušněná. 

Jak hodnotíte otužování v rámci 
celé republiky?

Je na velice vysoké úrovni. Když to 
srovnám se zahraničím, jsme schop-
ni jim konkurovat, možná jsme i lep-
ší.   

Vraťme se ještě k otužileckému 
roku Ledních medvědů.

Musím jen říct, že my děláme 
otužování pro zdraví, ale jsou kluby, 
které se zabývají soutěžním plavá-
ním. Když jsme poprvé připravili pro 
veřejnost ukázku otužování v Třebíči 
v řece Jihlavě, překvapilo nás, kolik 
tam přišlo lidí. Protože mám blíz-
ký vztah k vodní záchranné službě 
a ke zdravotnictví vůbec, snažíme 
se lidi naučit, jak se zachovat v urči-
tých situacích. Jsme jediným tako-
vým klubem v republice. Spolupra-
cujeme s koordinátorkou Zdravého 
města Třebíč Ivetou Ondráčkovou a 
připravujeme takové programy i pro 
školy. Při práci na záchrance jsem 
se osobně setkal s případem, kdy se 
pod mladým chlapcem propadl led 
a ráno ho našli zamrznutého. Nebyl 
to pěkný pohled, protože bylo vidět, 
jak ten hoch bojoval o svůj život a 
jak musel trpět. I z toho důvodu si 
myslím,že jsou tyto ukázky prospěš-
né. 

Co jim tedy radíte při takové 
situaci?

Přijali jsme skandinávský způsob, 
kde je bruslení ve volné přírodě tra-
dicí. Tam mají všichni na krku tak-
zvané bodce, které jsou neoceni-
telným pomocníkem při proboření 
ledu. To právě lidem ukazujeme. A 
nejen to. 

Jak se vlastně stal otužilcem Zde-
něk Mikoláš?

V Praze před odchodem do důcho-
du jsme měl v Bráníku v loděni-
ci kajak. Asi padesát metrů ode mě 
měli klubovnu otužilci. Když jsem 
na podzim viděl, jak do vody lezla 
patnáctiletá děvčata, řekl jsem si, že 
to musím také zkusit. To měla voda 
patnáct stupňů. A postupně voda 
chladla a já pokračoval, říkal jsem, že 
přece nemůžu přestat.

V dětství jste měl k vodě vztah?
Narodil jsem se ve Znojmě a dět-

ství jsem prožil na břehu řeky Dy-
je, a to zejména na ostrůvku zvaný 
„ Druhák“,  který byl zlikvidován v 
rámci regulace řeky v 70. letech. Ale 
jelikož jsem měl veškeré příbuzen-
stvo v Třebíči, a to zejména na konci 
Nových Dvorů, které padly rovněž 
za oběť vybudování nové silnice, tak 
jsem všechny prázdniny trávil samo-
zřejmě v Třebíči a nakonec došlo k 
tomu, že jsem se sem s rodiči přestě-
hoval natrvalo. Takže já jsem vlastně 
takový Znojmotřebíčák.

Na co nejraději vzpomínáte?
Na to, jak jsem jezdil s místní-

mi kluky za příhodných podmínek 
v zimě na ledových krách po Dyji, 
což se neobešlo mnohdy bez řádné-
ho vykoupání a následného sušení 
u ohýnku. To bylo možná příčinou 
mého celkově kladného vztahu k 

vodě a toho, že se i dnes ve svých 65 
letech věnuji intenzivně otužování.

Co je ještě vaše záliba? 
Celý život jsem se věnoval spor-

tu a věnuji se mu dodnes. Připravuji 
s mistrem světa v kvadriatlonu Pet-
rem Mejzlíkem na Mistrovství Evro-
py v Týně nad Vltavou. (Rozhovor 
proběhl před nimi a Mikoláš skončil 
ve své kategorii druhý).

Přináší otužování absenci 
nachlazení či chřipky?

I otužilce může potkat chřipka 
či nachlazení. Tak to já nevidím. 
Otužování pomáhá hlavně srdeční 
činnosti a celému oběhovému systé-
mu. 

Jak má vlastně otužilec začít?
Třeba se začít otužovat vzduchem. 

Přiměřeně se oblékat. Ti choulosti-
vější se mohou otírat vlhkou žínkou, 
používat sprchu. To ale nepraktikuji, 
nedokáži si představit, že bych ráno 
vylezl z teplého pelíšku a pustil na 
sebe studenou vodu. Nejlepší je začít 
se postupně otužovat na konci léta 
aspoň dvakrát třikrát do týdne.

Máte radost, že se o otužování 
zajímá stále více lidí?

Mám radost, že se u nás v Třebíči 
sešla parta podobně smýšlejících lidí. 
Naše ukázky mají pro mladé význam 
v tom, že s dnešní jazykovou vyba-
veností a možností volného pohybu 
nevědí, kam je osud zavane. A na na-
ši ukázku si v případě potřeby zcela 
určitě vzpomenou.

Pokud vzpomenete na svůj život, 
co vám přinesl?

Převážnou část svého produktiv-
ního života jsem prožil pracovně na 
záchranné službě a dobře vím, že 
pomyslná čára mezi životem a smrtí 
je velice tenká. Jsem trochu dobro-
družnější povahy a vzpomínám si, že 
když jsem viděl, jak často odcházejí z 
tohoto světa mnohdy zbytečně mla-
dí lidé, že jsem si s trochou nadsázky 
říkal, jestli už zde nejsem v pětačty-
řiceti přesčas. Děti už byly odrost-
lé a pro mě začala druhá etapa živo-
ta pobytem v mírových jednotkách 
OSN, poznáním života v Americe, 
vzrušující práce v Praze. Tam jsem 
také přičichnul k otužování a zali-
toval, že jsem se mu nevěnoval celý 
život.

Máte nějaké životní krédo?
Nejsem věřící v pravém slova smys-

lu, ale věřím na to, že člověk musí 
mít v životě štěstí, ať už na lidi kolem 
sebe, tam kde se momentálně nachá-
zí, či na zem, v níž se narodí. Každý 
by se rád dožil ve zdraví nejlépe sta 
let, já mám pocit, aniž bych se chtěl 
rouhat, že kdybych umřel zítra, tak 
že jsem svůj život prožil. Nejhorší 
moje představa je umřít v nemocnič-
ní posteli, obklopen dojemnou péčí 
zdravotnického personálu.
 Antonín Zvěřina



STRANA  23 Sport TN - SRPEN 2014

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

1. 8. 2014 Vysočinou 2014, turis-
tická akce pěšky i na kole, organi-
zuje KČT Žďár nad Sázavou, start 
v ZŠ na Komenského ulici, trasy 15 
– 35 km. Každý den nachystány tra-
sy do jiné oblasti Žďárska. Zahájení 
1. 8. v 16.00 hod. Ubytování zajiště-
no. Možná účast i v libovolný den. 
Doprava individuální.

2. 8. 2014 Léto v Železných 
horách, turistický pochod v Sobí-
ňově, start v hospodě U Štefana, tra-
sy pěší 7, 15, 25, 35 a 50 km, cyklo 
20, 40 a 80 km. Výhodné je jít svo-
ji trasu podle výstupu z autobusu 
(nejezdit autem) a dojít do Sobíňova 
do cíle (domluveno s pořadateli). Z 
Krucemburku přes skanzeny Veselý 
kopec, Svobodné Hamry a Možděni-
ce, Trhovou Kamenice a rozhlednu 
na Zuberském kopci (22 - 27 km), 
ze Ždírce nad Doubravou přes Ště-
pánov a údolím Doubravy (20 km) 
nebo Ransko a NS Sobíňov (8 km). 
Odjezd autobusem z Třebíče v 6.56. 
Návrat ze Sobíňova vlakem v 13.21, 
17.23 nebo autobusem v 15.00.

9. 8. 2014 Krajem malířů Vyso-
činy, turistický pochod v Hlinsku, 
start v gymnáziu K. V. Raise, trasy 
pěší 6 až 50 km, cyklo 20 až 80 km. 
Trasy vedou do oblasti Železných 
hor na Veselý kopec, Trhovou Kame-
nici, Malou Střítež, PR Polom a 
Petrkov. V Hlinsku skanzen Betlém, 
galerie Výtvarné hlinecko, Muzeum 
Hlinsko, v parku Folkový festival a 
na Veselém kopci skanzen. Doprava 
vlastními auty.

13. - 17. 8. 2014 Jizerské hory / 
Krkonoše. Zájezd. Ubytování v cha-
tě Sport SKI u Kořenova. ST: Lom-
nice nad Popelkou a 12 km okruh 
přes vrch Tábor, pramen Křížov-
ky a Cidliny. ČT: Z Mšena n/Ni-
sou přes rozhlednu Bramberk (12 
km) s prodloužením rozhledna Slo-
vanka, vyhlídka Peklo, v. n. Jose-
fův Důl a zámek Nová Louka. PÁ: 
Přechod Černostudničního hřbetu 
z Nové Vsi nad Nisou na rozhled-
nu Nisanka a Černá Studnice, pra-
men Nisy, skalní útvary, Tanvald 
(13 km) s prodloužením rozhled-
na Štěpánka. SO: Sklářská Poruba 
(PL). Odtud přes Wysoki Kamieň a 
Jakuszyce nebo přes Svinské kameny 
a Tvarožník (22 km). NE: Přírodní 
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rezervace Klokočské skály přes PP 
Betlémské skály, vyhlídky, jeskyně, 
zřícenina hradu Rotštejn, Klokočí. 
Odjezd autobusem v 6.00 od AN 
Třebíč.

21. - 23. 8. 2014 Krajem Pětilisté 
růže, turistický pochod v okolí Tře-
boně, slavnostní start ve ČT v 8.00 
hodin, trasy 11 až 36 km. Všechny 
trasy vedou kolem třeboňských ryb-
níků, většinou po asfaltových ces-
tách. Rozloučení v SO v sále Roháč 
v Třeboni. Odjezd ve středu 20. 8 
z Třebíče vlakem z hl. n. v 12.31, 
14.31, 16.31 nebo autobusem v 
14.51, 17.40. Návrat v neděli 24. 8. z 
Třeboně vlakem v 9.59 nebo autobu-
sem v 9.30.

23. 8. 2014 Přímělkov - PP Pro-

senka - PP Pahorek u Vržanova  - 
Vržanov - Kamenická strážka (618 
m) - Kamenice - Bílá hora (659 
m) - Radošov - Pavlovský mlýn - 
Chlum - Bransouze (16 km). Na 
prostranství pod Bílou horou opé-
kání svých buřtů. Vycházka vede 
většinou po neznačených cestách. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 7.35 
/ z Boroviny v 7.38. Návrat vlakem z 
Bransouz v 11.55, 13.55, 16.02.

30. 8. 2014 Cestami Jaroslava 
Haška, turistický pochod ve Světlé 
nad Sázavou, start v základní škole v 
Lánecké ulici, trasy pěší 10, 20, 30 a 
50 km, cyklo 25, 40, 60 a 80 km. Ve 
Světlé možnost prohlídky středově-
kého podzemí. Odjezd vlakem z Tře-
bíče hl. n. v 6.08 / z Boroviny v 6.11. 
Návrat vlakem ze Světlé v 13.45, 
15.45, 17.45. -zt-

Český pohár v triatlonu, 17. ročník 
závodu TRIATHLON MĚLNÍK, se 
uskutečnil v sobotu 26. července na 
náměstí Míru v Mělníku. Prezento-
valo se tam 300 závodníků. Jednalo 
se o 6. díl Českého pohár v triatlonu 
na tratích pro benjamínky /0,1-2-0,8 
km/, přes žákovské a dorostenecké 
kategorie /0,3-7-1,7 km/ až po hlav-
ní závod na trati 0,75-20-5,1 km. 

Oddíl triatlonu TJ Spartaku Třebíč 
tam byl zastoupen sedmi závodní-
ky. Poprvé v této sezóně se nikomu z 
nich nepodařilo probojovat na stup-
ně vítězů. Mezi staršími žáky nezo-
pakoval výborné 3. místo z Mistrov-

ství ČR v Telči Jan Trutna a časem 
23:02 min. skončil těsně pod stupni 
vítězů. Mezi žákyněmi stejné 4. mís-
to obsadila Radka Březnová /25:48 
min./ a 9. místo Tereza Ciprušová 
/28:25 min./.

V hlavním závodu se na start posta-
vili Klára Maloušková /dor. 16-17 
let/, Martin Man /20-39 let/ a Petr 
Mejzlík /50-59 let/. K. Maloušková 
časem 1:29,08 h obsadila 6. místo, 
M. Man časem 1:12,41 h skončil na 
16. místě a P. Mejzlík časem 1:24,33 
h byl pátý. V závodě zvítězil mezi 
muži Jiří Kalus z Ekolu Brno a mezi 
ženami Jitka Šimáková z Prahy.   -zt-

Na stupně vítězů nedosáhli
Další kolo triatlonové Jihomorav-

ské ligy se konalo zhruba v polo-
vině července. Tentokrát šlo o stá-
le populárnější terénní triatlon ve 
Vysočanech u Blanska (700 m pla-
vání - 15 km MTB - 5km běh). Mezi 
112 závodníky hlavního závodu se 
neztratili čtyři členové triatlonového 
oddílu TJ Spartak Třebíč. 

Za vítězným Josefem Křivánkem 
z  týmu Rocktechnik Triatlon (čas 
1:06,12) dokončil o 16 vteřin pozdě-
ji Martin Hanáček, který zde obha-
joval loňské vítězství. Na celkovém 

7. místě (4. místo v kat 20-29 let) s 
odstupem 5:29 minuty doběhl Mar-
tin Man. Skvělý výsledek třebíčské-
ho oddílu potrhl 8. místem  Milan 
Procházka (1:12,26), který po sérii 
druhých a třetích míst zvítězil v kat 
40-49 let. 

Na 29. místě protnul cílovou čáru 
Dušan Procházka. V Lidovém triat-
lonu (150m - 8km - 2,5km) se na 6. 
místě v kat. do 15 let umístila Nikola 
Procházková z oddílu Triatlon Tře-
bíč a podtrhla úspěšný sobotní den 
třebíčských triatlonistů.    -zt-

Triatlonisté Spartaku 
dominovali ve Vysočanech

Opava v sobotu 12. července 
po dlouhých dvaceti letech hos-
tila vrcholný triatlonový závod s 
názvem Model triatlon Opava. 

Ten byl čtvrtým dílem Českého 
poháru v olympijském triatlonu. 
Největším favoritem mezi muži byl 
Filip Ospalý, který svoji pozici potvr-
dil a s velkým náskokem zvítězil.

V Opavě už dopoledne soupeřili 
žáci, po poledni odstartovaly katego-
rie dorostu a juniorů. Hlavní závod 
začal ve 14:30 h na tratích 1,5 kilo-
metru plavání, 44 kilometrů na kole 
a 10 kilometrů běhu. 

Mezi žáky se z třebíčských triatlo-
nistů prosadil po výborném výkonu 
na stupně vítězů Jan Trutna. Na trati 
0,4-12-3 km časem 36:37 min získal 
stříbrnou medaili za 2. místo. V hlav-
ním závodu startoval Petr Mejzlík. 
V kat. mužů 50-59 let vybojoval 8. 
místo časem 2:37,14 h. Oba si těmi-

to výsledky udrželi průběžné vedení 
v ČP svých kategorií. 

Týden před tímto závodem star-
toval Petr Mejzlík ve slovenských 
Bátovcích v závodu Slovakman 
113. Tento závod je zařazen do  ČP 
v dlouhých triatlonech-FORD 
CZECHMAN TOUR. V kat. 55-59 
let obsadil 4. místo časem 5:45,15 h 
a ve zmíněném poháru se posunul 
na průběžnou třetí pozici. 

V sobotu 12. července se konal 
na Velkém Dářku tradiční závod s 
názvem ORCA TRIATLON. Na 
trati 0,9-31-5,5 km se z třebíčských 
závodníků představil Martin Haná-
ček. V silné konkurenci mužů 30-
39  let vybojoval   3. místo časem 
1:25,13 h a v celkovém pořadí uza-
vřel první desítku. Vítězem se stal 
zkušený bývalý reprezentant Jan Vo-
dehnal z Pardubic.    -zt-

Trutna získal stříbrnou

Úspěšné tažení Českým baseballo-
vým pohárem (ČBP) mají za sebou 
už také starší žáci a mladší kadeti 
klubu Třebíč Nuclears. Obě mládež-
nické kategorie vybojovaly kromě 
medailí i postup na podzimní vrchol 
sezóny v podobě mistrovství České 
republiky.

Mladší kadeti, tedy hráči do čtrnác-
ti let, zaváhali v turnaji pouze jedin-
krát, a to v semifi nále, kdy jen těsně 
podlehli Kotlářce Praha 8:9. Praža-
né přitom získali hned 7 bodů jen 
díky dvěma povedeným odpalům v 
podobě homerunu. Třebíč v závěru 
utkání mohutně dotahovala a zůsta-
la jen krůček od vyrovnání a stažení 
vítězného doběhu, když při dvou 
autech zlikvidoval obránce Kotlář-
ky těžkým zákrokem dlouhý odpal 
Patrika Kadrnožky do levého zadní-

ho pole. V utkání o třetí místo pak 
hráči Nuclears jasně přehráli Ostra-
vu 14:5 a získali bronzové medaile.

V kategorii starších žáků do dva-
nácti let prošla Třebíč suverénně 
celým turnajem až do fi nále, kde 
narazila na svého tradičního rivala, 
Draky Brno. Nuclears drželi krok se 
soupeřem v úvodu utkání. Jeho závěr 
už patřil Drakům, kteří zaslouženě 
vyhráli 14:4. Na Vysočinu ale putuje 
cenné stříbro a navíc právo uspořá-
dat jednu ze základních skupin pod-
zimního mistrovství republiky.

Mládežnické kategorie tak zkom-
pletovaly v letošním Českém base-
ballovém poháru všechny cen-
né kovy. Zlato dovezli mladší žáci 
do osmi let z ČBP Morava, stříbro 
vybojovali starší žáci a kolekci dopl-
nili bronzem mladší kadeti.   -zt-

V poháru získali baseballisté 
zlato, stříbro i bronz
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Program kina Pasážs

DO 10. SRPNA KINO NEPRO-
MÍTÁ!

Od pondělí 11.  do pátku 15. 
srpna

MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA 
PRÁZDNINÁCH

Rodinný dobrodružný fi lm Francie 
v českém znění.

Začátky představení v 17.30 hod.  
Mládeži přístupný

Od pondělí 11. do soboty 16. 
srpna 

ÚSVIT PLANETY OPIC 3D
Premiéra akčního sci-fi  fi lmu USA.
Začátky představení: pondě-

lí – pátek ve 20.00 hod., sobota v 
17.30hod.

Pro mládež do 12 let nevhodný

Od soboty 16. do pondělí 18. 
srpna 

22 JUMP STREET
Premiéra akční komedie USA. 
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od neděle 17. do středy 20. srp-
na

PARÁDNĚ POKECAL 
Dobrý vtipný fi lm Tomáše Pavlíč-

ka.
Začátky představení v 17.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od úterý 19. do pátku 22. srpna
EXPENDABLES 3
Premiéra akčního dobrodružného 

thrilleru USA. 
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 21. do neděle 24. srp-
na

STRÁŽCI GALAXIE 3D
Premiéra akčního dobrodružného 

fi lmu USA v českém  znění.
Začátky představení v 17.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od soboty 23. do pondělí 25. 
srpna  

LUCY
Premiéra akčního thrilleru USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 25.  do čtvrtka 28. 
srpna

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ
Premiéra animované rodinné 

komedie USA/Kanada v českém 
znění.

Začátky představení v 17.30 hod. 
Mládeži přístupný

Od úterý 26. do pátku 29. srpna
DÍRA  U HANUŠOVIC 
Premiéra načernalé komedie ČR.
Začátky představení ve 20 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pátku 29. srpna do středy 3. 
září

ŽELVY NINJA 3D
Premiéra dobrodružného akčního 

fi lmu USA v českém  znění.
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od soboty 30. srpna  do úterý 2. 
září

FAKJŮ PANE UČITELI
Premiéra komedie Německa v čes-

kém znění.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Městské kulturní středisko

Městská knihovna

POZOR ZRUŠENO! Z CAM-
BRIDGE DO ČÍNY: PŘÍBĚH 
UČITELE ANGLIČTINY

Omlouváme se, ale akce plánova-
ná na 6. srpna se přesouvá na začátek 
příštího roku. O náhradním termínu 
budeme včas informovat. Děkujeme 
za pochopení. 

Akce v rámci projektu Rok rodin-
ných farem, který je fi nančně podpo-
řen městem Třebíč. 

ZVÍŘÁTKA  NA FARMĚ 
Středa 27. srpna, 10 hod., dětské 

oddělení 
Beseda pro děti s využitím tematic-

kých kufříků. 
ZÁJEZD NA FARMU RODINY 

NĚMCOVY 
Pondělí 15. září, dopoledne 
Zveme zájemce na jednu z nej-

známějších farem Vysočiny - Farmu 
rodiny Němcovy z Netína, která se 
řadí mezi nejlepší obdobné podni-
ky ve zpracování mléčných produk-
tů. Od roku 2005 farma zpracovává 
mléko ve vlastní minimlékárně, pře-
vážně na bílý jogurt a sýry. Některé 
produkty získaly ocenění Regionální 
produkt Vysočiny. 

VÝZVA! PÁTEK PRO TALEN-
TY 

Opět hledáme mladé talenty z Tře-
bíče a okolí. Ukažte ostatním, v čem 
jste úspěšní, na Pátku pro talenty, 
který proběhne v listopadu v knihov-
ně. Přivítáme i tipy na ty, kdo by 
neměli na našem talentovém pátku 
chybět. 

Výstavy: 
STOPY TOTALITY
20. srpna – 19. září vestibul 

knihovny
V rámci celostátního projek-

tu Stopy totality vznikla putovní 
autorská výstava. Jednotlivé panely 
výstavy představují výsledky dlou-
hodobé práce žákovských a student-
ských skupin na projektu a přibližují 
příběhy lidí, se kterými se žáci v prů-
běhu projektu setkali. Tyto panely 
autorsky navrhly samy školní skupi-
ny. Každý panel doprovází metodic-
ký materiál – stručná rešerše žákov-
ského projektu.

MODERNÍ JE NEKOUŘIT
Do 29. srpna, klubovna dospělého 

oddělení
Vítězné práce 7. ročníku soutěže 

PLAKÁT proti kouření na téma 
Moderní je nekouřit. Soutěž vyhlá-
sil DDM ve spolupráci se Zdravým 
městem a Nemocnicí Třebíč.

KA TEŘINA GRULICHOVÁ – 
POSTAVIČKY Z VEČERNÍČKŮ 
II.

JOLANA HALOVÁ – LETNÍ 
DEKORA CE

Do 29. srpna, pobočka Modřínová
Obě výstavy, které se konají na 

pobočce Modřínová v rámci pro-
jektu 10 let na Modřínce, podpořilo 
město Třebíč.  

FLAMING NIGHTS
15. – 16. 8. 
Sokolský stadion
Třetí ročník mezinárodního hudebně 

žonglérského festivalu. 

Pátek 15. 8.
16 – 16.40 hodin
Ampulka - pohádka
16.40 – 17.20 hodin 
Append X
17.20 – 18.05 hodin
Kari - football / Dominika - hulaho-

op / Circle cirkus - klobouky / Skip-
ping Boys - švihadla

18.05 – 19.15 hodin
Polemic
19.15 – 20 hodin 
Circle cirkus - kroužky  / Top 

Dogzzz - brekdance / Elvis - akroba-
tický rock ´n´ roll

20.00 – 20.50 hodin
Cookies
21 – 22 hodin
FN opening party
22 – 23.30 hodin
Tata Bojs
00.15 – 01.30 hodin 
Skyline

Sobota 16. 8.
15.10 – 15.50 hodin
AngelHeaded Hipsters
15.50 – 16.35 hodin

Ampulka - divadlo
16.35 – 17.25 hodin
Antoines
17.25 – 18.10 hodin
pole dance / Chůdadlo - žonglová-

ní / ZAVA Group - Skákací boty
18.10 – 19 hodin
PRA GUE CONSPIRA CY
19 – 20 hodin
Vertigo - vzdušná arobacie / T- 

bass - taneční skupina / Vem Camará 
Capoiera - capoiera

20 – 21 hodin
ŽLUTÝ PES
21 – 23 hodin
Flaming Nights GALASHOW
23 – 00.30 hodin
N.O.H.A.

CHINASKI
21. 8. 
Podzámecká niva – 19 hodin
Koncert jedné z nejpopulárnějších 

hudebních skupin současnosti v čele 
s frontmanem Michalem Malátným. 
Jako předkapely vystoupí mladé nastu-
pující hvězdy Adam Mišík a Voxel.

SLAVNOSTI TŘÍ KÁPÍ
22. – 23. 8. 
Podzámecká niva
Velkolepé historické oslavy zápi-

su třebíčských památek na seznam 
UNESCO. Návrat do slavné minulos-
ti města Třebíče, historická bitva, noč-
ní průvod, vojenské ležení, středověké 
tržiště a skvělý ohňostroj.

MEZI nejzajímavější akce v židovské čtvrti v Třebíči, památce UNESCO, patří 
víkendové dny Oživené židovské město. Lokalita se v historii po třetí vrátila do 
třicátých let minulého století a ulice a uličky okupovali kejklíři, tanečníci i muzi-
kanti. Na akci bezprostředně navázaly od pondělí dny židovské kultury Šamajim. 
 Foto: Antonín Zvěřina

FILMY PRO KA RLA IV., tak se jmenuje fi lmový festival, který se letos počtvrté 
uskutečnil na Karlově náměstí v Třebíči. Sedm letních večerů pod širým nebem 
letos zpříjemnily nejen fi lmy Marie Poledňákové, ale i pohádky pro nejmenší. 
Není divu, že přilákaly stovky diváků, kteří využily i jedné vymoženosti letního 
kina, možnosti se během promítání občerstvit.  Foto: Antonín Zvěřina

Židovská čtvrť ožila

Filmy pod širým nebem lákaly
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Úspěch, který nemá v třebíčském 
sportu srovnání, má na kontě Jiří 
Sýkora. 

Devatenáctiletý atlet Spartaku Tře-
bíč vyhrál na MS juniorů v oregon-
ském Eugene soutěž desetiboja-
řů. Vstupoval do ní sice s nejlepším 
letošním bodovým součtem na světě, 
v průběhu dvoudenního klání se však 
jeho soupeři natolik lepšili, že svě-
řenec trenéra Pavla Svobody ze se-
be musel vydat vše, aby roli favorita 
potvrdil. Po prvním dni byl dokon-
ce až pátý, naštěstí ale s minimálním 
bodovým odstupem. 

Přitom s výjimkou výšky, kde sko-
čil o 11 cm méně, než má osobní 
rekord, neměl žádný bodový propad. 
Po třech disciplínách dokonce vedl, 
druhý den se na první příčku vrátil 
po osobním rekordu na překážkách a 
vydařeném disku, následující tyč ale 
vynesla do čela Australana Duble-
ra. Ten měl výborné skoky, ale slabší 
vrhy. Toho využil ptáčovský rodák v 
oštěpu, ve kterém si hodil druhý oso-
bák a potřetí se ujal vedení. 

To udržel i při závěrečné patnáctis-
tovce, kterou opět zaběhl v osobním 
maximu. Dubler doběhl tři vteřiny 
před ním, jeho náskok sice snížil, ale 
mistrem světa se stal Sýkora. Celko-
vý součet 8.315 bodů znamená nejen 
zlepšení vlastního českého rekordu, 

Jiří Sýkora se stal juniorským 
mistrem světa v desetiboji

JIŘÍ SÝKORA . 

ale i překonání rekordu šampionátu. 
Bezprostředně po doběhu si čes-

ký šampión přidal jedenáctou disci-
plínu, když se vyšplhal na stožár pro 
státní vlajku, aby s ní oběhl čestné 
kolo. Pohotovým a vtipným vyřeše-
ním situace, kdy mu nikdo nedoká-
zal českou vlajku včas dopravit, jako 
by symbolizoval některé ze schop-
ností, jež ho přivedly ke světovému 
prvenství.

Projevil se jako závodník, který se 
při částečném neúspěchu nevzdá-
vá, naopak dokáže při vrcholné 
akci podat ještě lepší výkon ukazu-
jí dosavadní předpoklady. Možná je 
tato vlastnost vrozená, možná jde o 
schopnost vypěstovanou trenérem 
Pavlem Svobodou. 

Stejný přístup totiž v rozhodují-
cích chvílích měla i většina ostatních 
závodníků, které Svoboda ve svém 
čtrnáctiletém třebíčském působení 
přivedl k domácím i mezinárodním 
úspěchům. Sýkorův titul světového 
šampióna je pro něj nejkrásnější teč-
kou za třebíčskou životní etapou.

Z výsledků MČR juniorů v atle-
tice v Eugene: Desetiboj: 1. Sýko-
ra (ČR) 8315 (10,92 – 735 – 15,50 
– 194 – 49,00 – 14,23 – 48,55 – 440 
– 60,56 – 4:42,10), 2. Dubler (Aus-
trálie) 8094, 3. Nowak (Německo) 
7980, 16. Doležal (ČR) 7309.

 Milan Zeibert

Těsně před MSJ byl třebíčský dese-
tibojař Jiří Sýkora povolán do repre-
zentace dospělých, aby v Ribeira 
Brava na Madeiře pomohl českému 
týmu k návratu do superligy Evrop-
ského poháru. 

Odvážný plán se zdařil a devate-
náctiletý nováček přispěl k vítězství 
družstva v I. lize celkovým druhým 
místem. 

Lepší byl jen nekorunovaný 
nástupce Romana Šebrleho Helce-
let. Svěřenec trenéra Pavla Svobo-
dy po prvním dnu dokonce vedl a 
nakonec za Helceletem zaostal jen o 
28 bodů. 

Sýkorovo skóre 7.927 bodů zna-
mená nejen výrazné zlepšení okres-
ního rekordu (dosud 7.070 b. Jiřího 
Klinera z r. 2002), ale hlavně splnění 
limitu pro srpnové ME v Curychu a 
také sedmý nejlepší výsledek české-
ho vícebojaře v Evropském poháru, 
když lepší byli jen Dvořák, Šebrle, 
Damašek, Poděbradský, Ryba a nyní 
Helcelet.

Z výsledků Evropského pohá-
ru ve vícebojích v Ribeira Bra-
va: Desetiboj: 1. Helcelet 7955, 2. 
Sýkora 7927 (100 m: 10,85, dálka: 
734, koule: 13,87, výška: 201, 400 
m: 48,80, 110 m přek: 15,08, disk: 
48,80, tyč: 460, oštěp: 59,91, 1500 
m: 4:52,61.), 3. Rosenquist (Švéd-
sko) 7844. Sedmiboj: 1. Klučinová 
(ČR)6191. Družstva: 1. ČR 40384 
bodů, 2. Ukrajina 40056, 3. Švédsko 
39753. Milan Zeibert

Sýkora byl druhý 
ve vícebojích

Zlaté medaile Jiřího Sýkory, Ale-
še Svobody a čtvrtkařské štafety 
juniorek, šest dalších medailí a pět 
okresních rekordů k tomu. Taková 
je bilance atletů Spartaku Třebíč po 
skončení MČR juniorů a dorostu v 
Třinci. Trenéři Jiří Kliner, Pavel Svo-
boda a Josef Vomela je proto hod-
notí jako nejúspěšnější šampionát v 
historii oddílu. 

Vedle hlavní hvězdy, Jiřího Sýko-
ry, který se v rámci vícebojařské pří-
pravy přihlásil k pěti disciplínám, z 
nichž jednu vyhrál, ve dvou získal 
stříbrnou a v dalších dvou aspoň 
příslovečnou bramborovou medai-
li, se prosadili i ostatní. V trojsko-
ku svedli souboj o prvenství Aleš 
Svoboda a Ondřej Dolák, přičemž 
Svoboda skokem dlouhým 14,13 
m překonal okresní rekord dorostu 
(dosud 13,69 m Jana Kratochvíla z 
r. 2004), Dolák pak ke skokanskému 
stříbru přidal posledním pokusem 
zachráněný bronz v disku. 

Těsně pod stupni vítězů skon-
čil kladivář Ondřej Tomek, jehož 
může těšit alespoň dorostenecké 
okresní maximum, jež má nyní hod-
notu  49,34 m. Největším překva-
pením však byly časy sprinterské a 
čtvrtkařské štafety juniorek, jež obě 
běžely ve složení Bára Doležalová, 
Klára Vejmelková, Tereza Březnová 
a Veronika Janíčková a obě překona-
ly  stávající okresní rekordy žen. 

Děvčata z tréninkové skupiny Jiří-
ho Klinera se nejprve ozdobila stříb-
rem za čas 48,86 s (dosud  OR 49,78 

Janíčkové, Vejmelkové, Sedláčkové 
a Doležalové z r. 2012) a následně 
své kroky pozlatila, když navíc úžas-
ným výkonem 3:53,03 min vymaza-
ly legendární kvarteto sester Sicher-
tových, Ivy Skorocké a Jitky Jirákové 
(4:01,42 v r. 1997). Veronika Janíč-
ková navíc přidala individuální stří-
bro z dlouhých překážek, k němuž 
časem 43,76 s připojila i dorostenec-
ký okresní rekord. Spolu se Sýkorou 
tak má z Třince medailovou bilanci 
1 – 2 – 0 a poráží ho v počtu nových 
okresních rekordů. 

Výkony závodníků a závodnic 
Spartaku Třebíč na MČR juniorů 
a dorostu v Třinci: Junioři: 100 
m: 5. Doležalová 12,57. 200 m: 7. 
Doležalová 25,92. 800 m: 15. Janí-
ček 2:05,17. 400 m př: 10. Vejmel-
ková 67,53. 4 x 100 m: 2. Vejmelko-
vá Březnová Janíčková Doležalová 
48,86. 4 x 400 m: 1. Janíčková 
Vejmelková Březnová Doležalová 
3:53,03. Výška: 2. Sýkora 198, Dál-
ka: 1. Sýkora 750 – 5. Doležalová 
557. Disk: 2. Sýkora 49,15. Kla-
divo: 13. Nejedlý 34,49. Oštěp: 
4. Sýkora 58,66. Koule: 4. Sýkora 
15,08. Dorost: 100 m př: 5. Janíč-
ková 14,19. 110 m př: 7. Němec 
15,43. 300 m př: 2. Janíčková 43,76, 
8. Březnová 45,78. Dálka: 7. Dolák 
658, 11. Svoboda 557. Trojskok: 
1. Svoboda 14,13, 2. Dolák 13,60. 
Disk: 3. Dolák 42,35, 7. Němec 
36,51, 8. Svoboda 35,91, 9. Tomek 
35,85. Kladivo: 4. Tomek 49,34.
 Milan Zeibert

Tři mistrovské tituly pro atlety
Jen jedenáct a půl pomocného 

bodu chybělo atletům Spartaku Tře-
bíč, aby vítězství z domácího kola I. 
ligy zopakovali i v legendární Houšt-
ce. Vzhledem k tomu, že je o ně svým 
druhým startem po tříleté pauze při-
pravil třebíčský odchovanec a dnes 
člen pražského Olympu Petr Svoboda, 
nebyli z něj příliš smutní. 

Naopak přáli Petrovi prvenství nad 
překážkami ve zlepšeném čase 14,01 
s. Jak mu po doběhu závodu předpo-
věděl jeho někdejší tréninkový partner 
Jiří Kliner, Petrovi stačilo další zlepšení 
ve třetím závodě ke splnění limitu pro 
ME v Curychu. Třebíčáci jsou tak po 
třech kolech druzí s velkým náskokem 
před Škodou Plzeň, děvčata Spartaku 
stále šestá. 

Výkony závodníků a závodnic 
Spartaku Třebíč při 3. kole I. ligy v 
Houštce: 100 m: 5. Netymach 11,08, 
13. Kroupa 11,31 – 4. Doležalová 
12,53, 10. Tesařová 12,82, 11. Vejmel-
ková 13,04. 200 m: 7. Kroupa 22,64, 
12. Netymach 22,97 – 7. Doležalová 
25,97, 8. Janíčková 25,98, 15. Tesařo-
vá 26,66. 400 m: 4. Janíčková 57,78, 
9. Beránková 60,62. 800 m: 11. Ry-
gl 1:58,26, 17. Janíček 2:06,82 – 6. 
Beránková 2:21,87. 3000 m: 3. V. 
Sedláková 10:09,73, 5. M. Sedláko-
vá 10:18,49. 100 m př: 1. Janíčko-
vá 14,42, 5. Dobrovolná 15,40, 10. 
Březnová 18,50. 110 m př: 4. Sýko-
ra 14,94, 5. Paďour 15,37. 400 m př: 
4. Paďour 54,58 – 5. Březnová 65,81, 
7. Vejmelková 67,12. 4 x 100 m: 4. 
Hykl Netymach Kroupa Paďour 43,39 

– 3. Vejmelková Březnová Tesařo-
vá Doležalová 49,88. 4 x 400 m: 6. V. 
Sedláková M. Sedláková Beránková 
Vejmelková 4:14,53. Chůze 10 km: 
5. Zeibert 62:57, 7. Marek 70:48. Dál-
ka: 1. Sýkora 704 – 2. Doležalová 539, 
13. Sylvestrová 449. Výška: 2. Kaš-
par 199, 4. A. Svoboda 188, 8. Dvořák 
182. Trojskok: 4. A. Svoboda 13,18, 
11. Dvořák 12,48, 13. Kašpar 11,80. 
Tyč: 1. Sýkora 450, 6. A. Svoboda 
350. Koule: 1. Gašaj 15,48, 7. Holuša 
14,13, 9. Kliner 13,24. Oštěp: 3. Dvo-
řák 60,89, 9. Kliner 48,56, 11. Kaš-
par 42,99 – 10. Sylvestrová 31,75, 12. 
Bendová 30,45. Disk: 1. Gašaj 54,62, 
2. Holica 52,47, 8. Kliner 42,86 – 18. 
Bendová 22,76. Kladivo: 1. Holi-
ca 55,23, 7. Gašaj 50,94 – 15. Bendo-
vá 22,41. Družstva v kole: Muži: 1. 
Olymp Praha 174,5, 2. Spartak Třebíč 
163, 3. Bílina 147,5, 4. Domažlice 138, 
5. Spartak Praha 4 131, 6. Škoda Plzeň 
109, 7. Sparta Praha 98, 8. Stará Bole-
slav 91. Ženy: 1. Slavia Praha 222,5, 
2. Spartak Praha 4 183, 3. Tábor 144, 
4. Stará Boleslav 139, 5. Plzeň 103, 6. 
Spartak Třebíč 94, 7. Beroun 54, 8. 
České Budějovice 47,5. Družstva po 
třech kolech: Muži: 1. Olymp Pra-
ha 23, 2. Spartak Třebíč 20, 3. Ško-
da Plzeň 16, 4. Spartak Praha 4 14, 5. 
Stará Boleslav 10 (352,5), 5. Bílina 
10 (342,5), 7. Domažlice 9, 8. Spar-
ta Praha 6. Ženy: 1. Slavia Praha 24, 
2. Spartak Praha 4 19 (519), 3. Tábor 
19 (482), 4. Stará Boleslav 15, 5. Plzeň 
13, 6. Spartak Třebíč 9, 7. Beroun 6, 8. 
České Budějovice 3. -miz-

Atleti byli těsně druzí
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