
Nezapomeňte!
Volby 

do zastupitelstva města 
se konají 

v pátek 10. října 
od 14 do 22 hodin 

a v sobotu 11. října
 od 8 hodin do 14 hodin.

Dvůr má zimní 
provoz

Od 1. října byl na sběrném dvoře 
Borovina – Poušov zahájen zimní pro-
voz. U sběrných dvorů Hrotovická a 
Na Klinkách zůstává provoz nezměněn. 
Všechny dvory otevírají od 8 do 11.30 a 
od 12.30 do 17 hodin.    -zt-

Částečná uzavírka 
se posune na jaro

Město Třebíč intenzivně řeší doprav-
ní situaci v Třebíči. Vzhledem k soubě-
hu uzavírek ulice Nádražní a Hrotovic-
ké se podařilo vedení města a odboru 
dopravy vyjednat u Ředitelství silnic a 
dálnic odložení částečné uzavírky Spor-
tovní ulice na jaro příštího roku.

Jednání se uskutečnilo přímo na tře-
bíčské radnici. „Odložení prací možná 
zdrží defi nitivní dokončení přestupního 
terminálu.  Vyhodnotili jsme to však jako 
únosné riziko,“ sdělil místostarosta Pavel 
Pacal.  Dokončení výstavby terminálu 
se plánuje na jaro 2015. -zt-

Vydali letáček 
pro veřejnost

Letáček Desatero zodpovědné-
ho pejskaře vydalo město Třebíč. Do 
rukou by jej měli dostat všichni maji-
telé psů. „Máme ho k dispozici zejména 
pro nové majitele, aby se seznámili, jaké 
povinnosti jim s vlastnictvím psa nasta-
nou. A jako připomenutí pro letité pejs-
kaře,“ nastínila místostarostka Marie 
Černá. Doplnila, že každý, kdo se 
s obsahem textu seznámí, nemůže se 
vymlouvat, že něco v této oblasti neví. 

 -zt-

Novým předsedou Okresní 
hospodářské komory (OHK) 
stal podnikatel Richard Horký. 
Třebíčským novinám zodpově-
děl několik dotazů.

 Antonín Zvěřina

Co se událo v Okresní hospodář-
ské komoře Třebíč za pět měsíců, 
které uběhly od vašeho zvolení?

Musím především konstatovat, že 
všichni členové představenstva a 
dozorčí rady se pravidelně účastní 
zasedání, které je zpravidla jeden-
krát měsíčně a panuje tam atmosféra 
plná nápadů a chuti něco dělat, což 
je důležité. 

Můžete to přiblížit?
 Na druhém představenstvu dne 

16. června jsme si odsouhlasili stra-
tegické cíle, z nichž hlavní prioritou 
je podpora dostavby pátého bloku 
Jaderné elektrárny Dukovany. Dále 
Incoming investorů a rezidentů do 
regionu a získávání dotačních pro-
středků pro členy OHK Třebíč. Pra-
cujeme na jejich naplnění. 

Kolik členů má nyní OHK Tře-
bíč?

V současnosti má komora 212 
členů, v poslední době jich přiby-
lo sedm a jednáme o vstupu s další-
mi patnácti fi rmami a živnostníky. 
Počtem členů je třebíčská komo-

ra největší v Kraji Vysočina. Samo-
zřejmě čím více členů budeme mít, 
tím lépe, ale nepotřebujeme žádné 
„mrtvé duše“. Pořádáme pravidel-
ná setkání se členy. První proběhlo 
v červnu 2014 v třebíčském Lihova-
ru a zúčastnilo se ho 74 členů a jako 
hosté zde byli přítomni i starostové 
měst okresu Třebíč. 

Co přináší členství v OHK Tře-
bíč?

Především jde o možnost navazo-
vání kontaktů a setkávání se s míst-
ními podnikateli na akcích pořáda-
ných komorou. 

 (Pokračování na str. 3)

Okresní hospodářská komora 
pokračuje pod vedením Horkého

PRVNÍ ROČNÍK FABRFESTU: Zahájení letošního Fabrfestu v prostorách bývalé továrny Uniplet obstaral pěvecký sbor 
Coruscante pod vedením sbormistryně Anny Kolaříkové.   Foto: Antonín Zvěřina
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Dřívější spolumajitel Horác-
kých novin Marcel Nekvinda po 
svém kolegovi Františku Rynešovi 
vymáhá miliony. Žalobce se zamě-
řil i na Marii Rynešovou. 

 Petr Klukan

Bývalý šéfredaktor, ředitel a spo-
lumajitel Horáckých novin Franti-
šek Ryneš čelí žalobě o zaplacení 
téměř tří milionů korun. Žalována je 
od září letošního roku i jeho bývalá 
manželka Marie Rynešová. 

Ryneš je žalován, že nezaplatil 
za zprivatizované Horácké novi-
ny původnímu majiteli Marcelu 
Nekvindovi třetinu ceny. Nekvin-
da noviny získal v roce 1995 ve 
veřejné soutěži Fondu národního 
majetku (FNM) za více než 7 mili-
onů korun a vložil je do společnosti 
W.M.H. (po čase je převedli na fi r-
mu P.S.Trace), v níž jeho společníky 
byli František Svoboda a František 
Ryneš. Protože Nekvinda za noviny 
uhradil jen desetinu ceny a zbytek 
ne, FNM jej žaloval. 

Trvalo více než deset let, než FNM 
vyhranou žalobou dosáhl pravo-
mocného rozsudku. Původní maji-
tel Marcel Nekvinda tak musel za 
Horácké noviny zaplatit celou část-
ku. 

Vůči Svobodovi a Rynešovi uplat-
nil závazek sepsaný u notáře již v 
roce 1996, že v případě prohraného 
sporu s FNM se všichni tři budou 

stejnou měrou podílet na fi nančním 
požadavku FNM. 

František Svoboda Nekvindo-
vi svou třetinu v roce 2009 splatil, 
Ryneš to odmítl. Nekvinda jej proto 
o rok později zažaloval. 

Soud táhnoucí se mezi Nekvindou 
a Rynešem trvá již čtyři roky. Dosud 
nepravomocný rozsudek Obvodního 
soudu pro Praha 4, z července 2011, 
dal za pravdu Nekvindovi: Ryneš je 
povinen zaplatit celkem 2.685.146 
Kč. 

Na podzim téhož roku se Ryneš se 
svou manželkou rozvádí. Jí připadne 
dům v Třebíči, dvě auta Alfa Romeo 
a jeden vůz značky Chevrolet, více 

než deset uměleckých děl, něko-
lik pohledávek ze smluv o životním 
pojištění, zdravotnické vybavení, 
které jí pomáhá v podnikání… 

Nekvinda o dva roky později řeší 
svůj problém s Rynešem prodejem 
pohledávky Ladislavu Petrášovi. Na 
prodeji sice tratil, ale tím je pro něj 
kauza Ryneš defi nitivně uzavřena. 

Tolik suchá fakta. Kauza Horác-
ké noviny (viz infobox) je občanům 
Třebíče pravděpodobně dostateč-
ně známa. Stejně jako příběh býva-
lého spolumajitele novin Františka 
Ryneše.  

Soudy však pokračují. „Chceme v té 
pohledávce uspět,“ tvrdí Ladislav Pet-
ráš. Koupil pohledávku, o které je zce-
la přesvědčen, že ji získá. A nepředsta-
vujte si ho jako nějakého vymahače z 
devadesátých let. Usměvavý pán s 
bříškem v tom vidí jen podnikatel-
skou možnost. Koupil od Marce-
la Nekvindy téměř třímilionovou 
pohledávku za menší cenu. Pohledáv-
ku chce celou – po Rynešovi. 

Proto Petrášův právník podal před 
třemi týdny žalobu na Marii Rynešo-
vou. 

Chce, aby soud určil jako neplatné 
rozdělení majetku po rozvodu Ryne-
šových. Jak v žalobě uvádí: „Ing. Bc. 
František Ryneš se dobrovolnému splně-
ní své povinnosti vyhýbá a všemi mož-
nými prostředky protahuje nalézací 
řízení a přiznání nároku žalovaného.“  
Žalobce se domnívá, že samotný roz-
vod manželství byl účelový. 

Zda Ryneš i nadále využívá manžel-
čina auta, bydlí nadále v jejím domě 
či chovají-li se i nadále jako manželé, 
ví sami Třebíčané asi nejlépe. V 
Horáckých novinách v únoru toho-
to roku psali, jak „ruku v ruce se svojí 
bývalou manželkou míří na mši svatou 
do baziliky“. 

Další soudní jednání v kauze třímili-
onové pohledávky se mělo uskutečnit 
10. října. František Ryneš se z něho 
omluvil, neboť v tu dobu bude v láz-
ních. Soud je tedy opět odročen. Na 
počátek prosince. 

Žalobce: Ryneš nezaplatil miliony,
jeho rozvod byl účelový

Žádného člověka nelze posuzovat černobíle. Ani 
Františka Ryneše (*1950), který si svým psaním v 
Horáckých novinách udělal spoustu nepřátel. 

Nejvíce se zviditelnil právě jako spolumajitel a 
šéfredaktor Horáckých novin. Známé byly jeho 
sloupky S prominutím…, v nichž kritizoval nejen 
politiky, ale i šlendriánství, které viděl kolem sebe. 

Způsob kritiky se však vymykal běžné novinář-
ské praxi. Mnohdy přesahoval hranice slušnos-
ti, urážel, ubližoval. Koho si přál, aby na radnici 
zasedl, toho vynesl do nebes, koho nechtěl, toho 
zostudil. 

Za jeho vedení novin to vypadalo, že nekritizu-
je, ale rozeštvává, vyřizuje si účty, či se mstí lidem, 
kteří se mu znelíbili. Neetické chování konstato-
vala i Komise pro etiku Syndikátu novinářů ČR.

Oprav či omluv za překrucování či přímo lži, 
zveřejněné v novinách, se od něj lidé zpravidla 
nedočkali. Když byl Radovan Zejda šéfredakto-
rem a podřízeným Ryneše, na přímý dotaz, proč 
ani po urgencích neotisknou opravu jednoznačné 
lži, odpověděl, že nemohl: Pan Ryneš si to nepřál. 

Ryneš stál také za pořadem České televize 
Reportéři, která v roce 2007 natáčela v Třebíči. 
Byl v ní prvotní průvodce pořadem, v němž spojil 
„kauzu“ Vídeňský rybník s napadením své osoby, 
které se však odehrálo dlouho před tím.

Místostarosta Stanislav Mastný (ODS) v té době 
Ryneše obvinil, že jeho práce jako novináře smě-
řuje k jedinému - dostat svoji manželku a zastupi-
telku do vedení města. 

„Pracovala by lépe než celá současná rada,“ rea-
goval tehdy Ryneš. Marie Rynešová se o tři roky 
později, v roce 2010, do zastupitelstva dostala: 

za volební uskupení Heřman zpátky na radnici! 
Rozešla se s nimi však hned při ustavujícím zase-
dání zastupitelstva, neboť ji nechtěli kvůli jejímu 
manželovi do městské rady. 

„To mne hluboce uráží. Jednak proto, že nejsem 
odpovědná za jednání svého manžela, jsem svépráv-
ná. A za druhé proto, že si manžela velice vážím za 
jeho přímou povahu. Dlouhodobě bojuje v Třebíči 
proti korupčnímu prostředí a nespravedlnosti,“ pro-
hlásila tehdy.

Jeho působení v rotariánském hnutí, které má 
etické chování ve vínku, muselo být pro mnoho 
Třebíčanů trnem v oku. V době, kdy Ryneš šéfoval 
Horáckým novinám, museli členové Rotary klu-
bu jeho novinářskou práci znát, anebo ji záměrně 
znát nechtěli. I proto to dotáhl až na tzv. guverné-
ra Distriktu 2240, kterým se stal pro rotariánský 
rok 2009/2010. V roce 2012 ze své pozice býva-
lého guvernéra převzal záštitu nad mezinárod-
ní konferencí Etika v podnikání a ve společnosti. 
Paradox nad paradoxy?

V poslední době byl v médiích přetřásán Ryne-
šův letitý případ, kdy si kvůli opakovaným úto-
kům na svou rodinu umístil na dům v židovské 
čtvrti kamery, které snímaly i část veřejného pro-
stranství. Dostal za to pokutu – ochrana „osob-
ních údajů“ procházejících osob je tak povýšena 
nad hlídání svého majetku. Odvolal se. Rozhod-
nutí, zda tak učinil oprávněně, či ne, vrátil soudní 
dvůr Evropské unie zpět na stůl našich soudů. 

V tomto případě mu z pohledu selského rozumu 
musíme dát za pravdu. Jak jinak už měl ohlídat 
svůj majetek? A je jedno, jestli si někdo myslí, že si 
rozbitá okna v bytě za své psaní zasloužil. Zákony 

se ale dodržovat musí. Soud rozhodne, zda poru-
šeny byly.

Méně známá je jeho záliba v šermu. Ve sportu, 
ke kterému se po letech vrátil, dosahuje vynikají-
cích výsledků. 

Jaký je tedy František Ryneš? I špatný novinář 
může odhalit nedobré věci, poukázat na nešvary. 
Dobrý novinář však k tomu nepotřebuje urážky, 
ostouzení a bezdůvodné špinění lidí. 

Urazil i bývalého starostu Miloše Maška 
(ČSSD). I když mu Mašek doložil, že Ryneš lže, 
omluva se na stránkách Horáckých novin neobje-
vila. 

„Vlivem jeho psaní vznikla v Třebíči štvanice proti 
některým lidem ve vedení radnice. Tento zneuzna-
ný politik kope do ostatních,“ prohlásil o něm před 
sedmi lety třebíčský komunista Karel Tvrdý. 

Podobně to viděl lidovecký místostarosta Tře-
bíče Jan Karas: „Ryneš řadu let vytváří jednoznač-
ně negativní náladu ve městě, a pokud se ho nepodaří 
zastavit, tak to bude narůstat.“ 

Na štíru jsou i se současným starostou Pavlem 
Heřmanem (Heřman zpátky na radnici!), kterého 
nejdřív tolik prosazoval. 

A Marie Rynešová, kterou občané za Heřman 
zpátky na radnici! do zastupitelstva v roce 2010 
zvolili, se kvůli manželovi nedostala do městské 
rady, jak plánovala. Urazilo ji to, protože si svého 
manžela velmi váží, jak řekla. 

O rok později se s ním rozvedla. Dle žaloby z 
letošního září účelově. Aby v případě, že soud o 
zaplacení téměř tří milionů František Ryneš sku-
tečně prohraje, o nic nepřišli. 

 Petr Klukan

Urážející novinář, rotarián, šermíř

Rynešovi se nevyjádřili, jsou v Německu
O vyjádření k probíhajícímu soudu jsme telefonicky požádali Františka 

Ryneše. Nejdříve nevěděl, o jaký soud se jedná. Když zjistil, že jde o zaplace-
ní pohledávky 2.685.146  Kč panu Nekvindovi, reagoval: „Jsem teď v Němec-
ku, budu se vracet za čtrnáct dní, to je na delší popovídání…do té doby určitě 
žádný soud není, co vím.“ 

Hned poté jsme se telefonicky spojili s Marií Rynešovou. Vyslechla, kdo jí 
volá a poté odpověděla: „Já jsem v Německu, nashledanou.“ A zavěsila.  -pk-

 

FRA NTIŠEK RYNEŠ.
 Foto: archiv TN
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Okresní hospodářská komora...

RICHARD HORKÝ.  Foto: Antonín Zvěřina

(Dokončení ze str. 1)
Členové získávají možnost zpracová-

ní žádostí o dotace a mohou též využít 
technického zázemí, které komora 
nabízí.

Jaké je postavení OHK Třebíč v 
rámci krajské komory?

1. července proběhl volební sněm 
Krajské hospodářské komory Kraje 
Vysočina, kde byl předsedou zvolen 
architekt Huňáček. Stal jsem  se jed-
ním z místopředsedů, což je předpo-
kladem pro dobrou komunikaci a spo-
lupráci. 

Jakých akcí jste se ještě jako před-
seda OHK zúčastnil?

V pátek 23. května jsem se zúčast-
nil semináře k dostavbě pátého blo-
ku Jaderné elektrárny Dukovany v 
Senátu ČR. O tři týdny později jsem 
vystoupil na konferenci ve Valči, kte-
rá proběhla za účasti ministryně Věry 
Jourové a hejtmanů Michala Haška a 
Jiřího Běhounka, s příspěvkem Dopa-
dy ukončení provozu JE Dukovany 
na region. Na pozvání Kraje Vysočina 
jsem komoru zastupoval i na Česko-
čínském investičním fóru na Pražském 
hradě. 

Co připravujete v nejbližší době?
Naše pozvání do Třebíče přijal pre-

zident Hospodářské komory ČR pan 
Vladimír Dlouhý. Přijede v úterý 7. říj-

na a čeká jej prohlídka JE Dukovany, 
kde bude seznámen s problematikou 
výstavby pátého bloku v Dukovanech. 
Dále se zúčastní jednání představen-
stva OHK Třebíč na zámku ve Valči, 
odkud se přesune do Třebíče na pro-
hlídku fi rmy Envinet a bude pokra-
čovat do areálu v Borovině. Tam mu 
představíme projekt obnovy areálu 
bývalé továrny, který je příkladem spo-
lupráce soukromého a veřejného sek-
toru. Program bude ukončen setkáním 
se členy OHK, kde prezident slavnost-
ně předá certifi káty novým členům. 

A jak to vypadá se zahraničními 
aktivitami komory?

Výsledkem Česko-čínské investič-
ní konference, které jsem se v srp-
nu zúčastnil, je návštěva asi pade-
sátky čínských podnikatelů v čele s 
guvernérem provincie Hubei. Jen 
pro představu, taková provincie má 
asi 57 milionů obyvatel. Číňané mají 
zájem o spolupráci v oborech strojí-
renství, automobilového a leteckého 
průmyslu včetně jeho komponent, 
sklářství, energetiky, a tíží je ekolo-
gické technologie.

To vypadá zajímavě. 
 V neděli 19. října navštíví podni-

katelská skupina Třebíč, a to Teplár-
nu SEVER, kde je pro ni připravena 
prezentace kotlů na biomasu, dodá-
vaných naší společností TT S, před-
staví se zde také společnost Envinet, 
a město Třebíč nabídne potencio-
nálním investorům pozemek v prů-
myslové zóně na ulici Hrotovická. 
Pak bude následovat pracovní veče-
ře se zástupci asi patnácti fi rem z 
našeho regionu, které mají zájem o 
spolupráci v uvedených oblastech. 
Důležité je, že Číňané nemají jenom 
zájem o spolupráci směrem do Číny, 
ale také chtějí ve střední a východní 
Evropě investovat. Jen fi rmy z pro-
vincie Hubei už loni investovaly 1,7 
miliardy dolarů mimo území Číny.  
Druhý den bude pokračovat jednání 
v Jihlavě v sídle Kraje Vysočina, kde 
také dojde k podpisu memoranda o 
spolupráci mezi naším krajem a pro-
vincií Hubei. 

Podle vašeho povídání vám prá-
ce pro komoru musí brát spoustu 
času. Jakou za to dostáváte odmě-
nu?

Členové představenstva OHK Tře-
bíč, včetně dvou místopředsedů a 
předsedy, jsou funkce čestné, a tedy 
bezplatné. Komora je pro mě hlavně 
o spolupráci a o  šanci něco udělat, 
aby se nám tady žilo lépe. 

Regionální dopravní konference 
s hlavním tématem silnice I/23 se 
uskuteční v úterý 7. října v malém 
sálu Fóra v Třebíči od 9.30 hodin Ta 
navazuje na podpis memoranda za 
tuto silnici, který se uskutečnil 2. září 
za účasti starostů z obcí, přes které 
silnice vede.

„Dopravní infr astruktura je pro roz-
voj města a regionu zásadní. Pokud 

Uskuteční se Regionální 
dopravní konference

bude region a město Třebíč napojeno 
na kapacitní a bezpečnou komunika-
ci transevropské silniční sítě, budou se 
investoři o nás zajímat daleko intenziv-
něji než doposud. Je však potřeba lobo-
vat, nejen na Krajském úřadě, ale také 
v Praze. V oblasti železnice tato taktika 
funguje, jen letos se proinvestuje minimál-
ně 100 mil. Kč a stavební práce na trati 
Brno - Jihlava budou pokračovat i v dal-
ších letech,“ komentuje místostarosta 
Pavel Pacal, který na konferenci před-
nese příspěvek týkající se strategie Tře-
bíče k vybudování obchvatu města. 

Pořadatelem je občanské sdružení 
Regio 2020, které má za cíl propago-
vat a iniciovat rozvoj veřejné dopravy 
v Kraji Vysočina a v přilehlých regio-
nech. Navazuje na činnost občanského 
sdružení METROPOLIS, jenž půso-
bilo v Třebíči v letech 2007 až 2011. 
Záštitu nad konferencí převzal náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina Libor 
Joukl a místostarosta Třebíče Pavel 
Pacal.  -zt-

Denní stacionář pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením pořádá do 
pátku 10. října od 10.30 do 15 hodin 
výstavu výtvarných prací žáků Základ-
ní školy Cyrilometodějská Třebíč. 
Domovinka spolupracuje se školou v 
rámci Grantového programu „Zdravé 
město – Rodina a zdraví“.

Jeho prostřednictvím se letos usku-
tečnil výlet na Zelenou horu ve městě 

Žďár nad Sázavou, na sochy Michala 
Olšiaka, na Krokodýlí farmu v Jevišo-
vicích, společně obě instituce tvořily 
obrázky pomocí linorytu, ochutná-
valy různé druhy bylinných čajů a 
oslavily příchod jara „pálením čaro-
dějnic“. Čeká je ještě tradiční vyrá-
bění dušičkových a adventních věn-
ců, hraní bowlingu a návštěva solné 
jeskyně. -zt-

Stacionář spolupracuje 
se školou Cyrilometodějská
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Unikátní dům v židovské 
čtvrti se daří zachránit za 
pomoci sdružených peněžních 
prostředků.

 Antonín Zvěřina

Do souboru nejstarších židovských 
domů v třebíčské židovské čtvrti, 
zapsané spolu s bazilikou sv. Proko-
pa na seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO, patří dům v uli-
ci Leopolda Pokorného s popisným 
číslem 25. 

Ten se pyšní unikátní fasádou, kte-
rá nemá v České republice obdobu. 
Fasáda se nacházela ve špatném sta-
vu. Opadávala a hrozilo to, že nevy-
drží další zimu, proto se přistoupilo 
k její opravě 

Restaurování zaplatilo město s 
ministerstvem kultury, sponzorem 
a vlastníky domu. „Obnovení fasády 
si vyžádá 600 tisíc korun, dvě třetiny 
částky padly na už provedené práce,“ 
informoval starosta Pavel Heřman. 

Fasáda přispěla k tomu, že se dům 
stal v roce 1958 první památkou v 
židovském městě kulturní památ-
kou. Lenka Matoušková z městské-
ho odboru památkové péče připo-
mněla, že v době, kdy se uvažovalo o 

PRÁCE na záchraně ojedinělé fasády provádí restaurátor Martin Kovařík. 
 Foto: archiv města

Lakýrníkův dům v Židech zdobí hudebníci

likvidaci čtvrti a výstavbě panelové-
ho sídliště, právě tento dům přispěl 
k záchraně celého židovského města.

„Historická fasáda byla naštěstí 
zakonzervována mnoha nátěry všech 
majitelů, kteří dům obývali,“ upozor-
nil Heřman.

Památkářka Lenka Matouško-

vá netajila, že stavební i vlastnický 
vývoj domu je z historického hle-
diska nejasný. „Teprve v roce 1881 se 
dům začíná transformovat do urbanis-
tické podoby, jakou známe dnes,“ kon-
statovala. 

Dům vykazuje klasicistní znaky, 
což je z hlediska stavebního i z hle-

diska cestovního ruchu velmi zají-
mavé. Objekt s barokním jádrem má 
výjimečně klasicistní fasádu členě-
nou pilastry s volutovými hlavicemi. 

Okna v patře jsou zdobená plastic-
kými štukovými šambránami a pod-
okenní plochy jsou zdobeny balustry 
a koši s květinami. Nad okny v příze-
mí vystupují obloukové římsy. Nad 
okny uprostřed fasády je hlava lva. 

„Restaurátorský průzkum naštěstí 
prokázal, že původní fasáda je v dob-
rém stavu, že bude nutné pouze šetr-
ným způsobem odstranit všechny náno-
sy a zakonzervovat všechny původní 
prvky,“ uvedla památkářka. 

Na domě jsou, jak dále uvedla, 
nejzajímavější vpadlé výplně mezi 
prvním druhým patrem. Průzkum 
odhalil fi gury hudebníků s bubnem, 
činely a příčnou fl étnou. 

„To je velmi zajímavé, protože pod-
le historických pramenů v tomto domě 
poměrně dlouhou dobu žila rodina 
židovského lakýrníka. Hudební motivy 
zcela nekorespondují s využitím objek-
tu,“ upozornila Matoušková,

Dodala, že než začne další restau-
rování domu, je nutné nechat přes 
zimu zdivo vysychat a zahájit odvlh-
čovací opatření. Průzkum se dotkl 
také barevnosti domu, která ilustruje 
tu nejstarší doloženou.

Až do neděle 9. listopadu si mohou 
prohlédnout v Galerii Malovaný dům 
na Karlově náměstí v Třebíči zájem-
ci výstavu obrazy a grafi ku Františka 
Hodonského a plastiky Šárky Radové. 
Úvodního slova se zhostil Jan Dočekal, 
který výstižnými slovy vyzdvihl díla 
obou autorů. 

„K Vysočině to nemám daleko, mamin-
ka pochází z Železných hor, ale já jsem 
Pražačka,“ poznamenala na vernisáži 
Šárka Radová. Přiznala, že v minulosti 
byla v Třebíči asi třikrát. 

„Prošla jsem si zdejší památky, na 
židovské město a na baziliku,“ nazna-
čila. Přiznala, že se jí Třebíč velice líbí a 
je to pěkné město. „Jsem strašně ráda, že 
právě tady mohu vystavovat. A je to popr-
vé,“ poznamenala. 

Vzpomínala, že první myšlenka na 
společnou výstavu se uskutečnila před 
třemi lety. S Františkem Hodonským 

sdílí ateliér a shodli, že jejich díla se pro 
společnou výstavu hodí. Nastínila, že u 
každého tvůrce je nedůležitější nápad. 
„Tím se liší jeden od druhého,“ doplnila.

Také František Hodonský uvedl, že 
v Třebíči vystavuje poprvé. Podotkl, že 
výstavní síň v Malovaném domě se mu 
velice líbí pro svoji různorodost. Také 
on nebyl v Třebíči poprvé, stejně jako 
kolegyně již navštívil třebíčské památ-
ky UNESCO.  

Upozornil, že společně Šárkou Rado-
vou již vystavoval dvakrát a jsou na se-
be zvyklí. Pokud jde o inspiraci, má rád 
teplo a všechny rázy počasí velice pro-
žívá. 

Do čtvrtka 2. listopadu lze spatřit ve 
výstavní síni předzámčí tvorbu Mir-
ka Rabocha. I tam na vernisáži úvodní 
slovo pronesl Jan Dočekal. Také tento 
autor se vyznal ze svého obdivu k Tře-
bíči. 

V galerii jsou k vidění plastiky

NA SNÍMKU zprava Jan Dočekal, František Hodonský a Šárka Radová. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Co skrývá něžná krása květin, výsta-
va s tímto názvem je k vidění v před-
sálí divadle Pasáž v Třebíči. Zapůjčila 
ji Ekumenická akademie, nezisková 
organizace zabývající se vzděláváním 
o nespravedlivém nastavení ochodu 
ve světě a podporou fair trade.

Projektová koordinátorka Markéta 
Vinkelhoferová upozornila, že se jed-
ná o putovní výstavu. „Do Třebíče js-
me přivezli proto, že Třebíč je fair trade-
ovým městem,“ naznačila.

Upozornila, že většina lidí ani neví, 
dokud květiny pocházejí. Nikoho 
nenapadne, že pocházejí z exotických 
zemí jako Keňa, Ekvádor či Kolum-
bie. 

„Málokdo si uvědomí, jaké jsou pod-
mínky většinou žen, které tam pracují,“ 
poznamenala Vinkelhoferová. Právě 
na to má upozornit probíhající výsta-
va.  Doplnila, že Ivana Kopřivová je 

jednou z mála květinářek v Praze, kte-
rá fair trade květiny prodává. 

Připustila, že zajistit takový prodej 
nebylo nic jednoduchého. Její kolegy-
ně na internetu vyhledávala všechny 
prodeje takových květin. „Zjišťovala si 
přímo u farem, zda mají potřebný certi-
fi kát a podle toho přes holandskou fi rmu 
květiny objednáváme,“ podotkla. 

Zdůraznila, že tyto květiny nejsou 
dražší než běžné. „Je to i z toho důvo-
du, že se nejedná přímo o fair trade kvě-
tiny, protože v České republice není Fair 
trade dodavatel,“ nastínila. 

Na internetových stránkách ale má 
prodejna seznam farem, které fair tra-
de květiny pěstují. „Nám jde především 
o zaměstnance těch farem. Jedná se pře-
vážně o ženy a zaměstnavatelé se k nim 
chovají líp než na běžných farmách,“ 
vysvětlila. Dodala, že se vlastně jedná 
o osvětu mezi lidmi.  

Výstava mapuje vykořisťování

NA VERNISÁŽI výstavy v divadle Pasáž byla k dispozici i férová čokoláda.
 Foto: Antonín Zvěřina



STRANA  12 TN - ŘÍJEN 2014Aktuality

V nakladatelství Parola vychází nová 
kniha spisovatelky Ludmily Klukano-
vé – pohádky Z království pramenů i 
skal. Premiéru bude mít na Podzim-
ním knižním veletrhu v Havlíčkově 
Brodě 17. a 18. října. 

„Pohádky vznikaly postupně a před 
delší dobou,“ říká spisovatelka a dodá-
vá, že jsou inspirované „krajinou mno-
ha míst naší země“.

Proto v nich děti najdou oživlý 
potok, mluvící kámen, semínko stro-
mu, které hledá místo, kde vyrůst, ale i 
namyšleného Janka, jenž se holedbá a 
vydá do prastarého prapralesa…

Autorka do pohádkového králov-
ství pozvala čarovné květiny, studán-
ky, zakleté hrady, kouzelníky, chyt-
ráky i hlupáky, krále, princeznu, 
stříbrné skřítky…A jako v každé správ-
né pohádce nakonec zvítězí dobro a 
láska nad zlobou. 

Knihu devatenácti pohádek ilustro-
vala Hana Paulová. 

Spisovatelka Ludmila Klukanová 
(1936) se narodila v Lipníku na Tře-
bíčsku, pak se odstěhovala do Jihlavy, 
nyní žije v menší obci na Jihlavsku. Je 
členkou PEN klubu a Obce spisovate-
lů a v průběhu let vydala na dvě desít-
ky knih. 

Klukanové vycházejí pohádky 
Z království pramenů i skal

Z království pramenů i skal je její 
druhou knihou pohádek. V roce 1993 
to byla Z pohádkových končin. 

Jejím posledním dílem byl dosud 
román z padesátých let Pozdní čas 
nastal nám - syrový příběh „zdivoče-
lé země“ očima ženy. Příběh ženy, kte-
rá zažila v mládí krutou kolektivizaci v 
50. letech a po roce 1989 navštěvuje ve 
zralém věku rodnou ves. Román vyšel 
v létě v nakladatelství Dauphin. -pk-

Hostem dalšího autorského čte-
ní, které na jaře a na podzim pořádá 
Městské kulturní středisko Třebíč, 
bude v pátek 31. října Markéta Hej-
kalová z Havlíčkova Brodu. Markétu 
Hejkalovou znají knihkupci, nakla-
datelé a vydavatelé jako pořadatel-
ku Podzimního knižního veletrhu 
v Havlíčkově Brodu, kde má také 
rodinné nakladatelství Hejkal. 

Dva týdny po veletrhu přijede do 
Třebíče především v roli spisovatelky 
a překladatelky z fi nštiny (překládá 
dílo Miky Waltariho). Vystudovala 
fi nštinu a ruštinu. V druhé polovi-
ně devadesátých let byla konzulkou 
a kulturní atašé na českém velvysla-
nectví ve Finsku. 

Markéta Hejkalová je také místo-
předsedkyní Českého centra PEN 
klubu a řídí zároveň nejvýznamnější 
výbor PEN klubu pro vězněné spi-

sovatele. Výbor zveřejňuje případy 
utiskovaných slovesných tvůrců a 
žádá jejich vlády o osvobození.

Z díla Markéty Hejkalové při-
pomínáme tituly: Vždycky jedna 
noc, Důkazy jejího života, Ženy a 
cizinci na konci tisíciletí, Andělé 
dne a noci, Kouzelník z Pekingu a 
Fin Mika Waltari. Zajímavé budou 
určitě také její informace, co všech-
no obnáší pořádání knižního vele-
trhu. Napínavý román Rudé paprs-
ky severního slunce vydala právě u 
příležitosti jeho konání a představí 
ho i v Třebíči.

V první části večera přednesou svo-
ji tvorbu studenti Střední soukromé 
školy v Třebíči. Autorské čtení se již 
tradičně koná ve velkém sále Národ-
ního domu, od 18 hodin. Bufet bude 
po celou dobu k dispozici.

 Mirka Čermáková

Přijede pořadatelka veletrhu 
a spisovatelka Hejkalová

Pro účastníky adaptačního kurzu 5. 
třídy Základní školy Horka-Domky 
připravili strážníci městské policie 
na počátku září pestrý program. Děti 
byly rozděleny do několika skupin a 
na stanovištích, přichystaných stráž-
níky, plnily zadané úkoly. 

Dozvěděly se základní informace 
o práci strážníků, vyzkoušely svo-
ji šikovnost na pružném laně, zjis-

tily, co to obnáší bránit se v případě 
napadení. 

Přes rybník Kuchyňka se plavily na 
raft u.  Akce se těšila zájmu dětí, kte-
ré uvítaly možnost poznat se mezi 
sebou i s novými učiteli mimo pro-
středí školy. Každý si za svoji stateč-
nost a šikovnost odnesl malý dárek 
– bezpečnostní prvek na svoje oble-
čení. –ls-

Děti prožily dobrodružství

ŠKOLÁCI ze Základní školy Horka-Domky se plavili na raft u.
 Foto: archiv městské policie

„Už jedou!“ známá věta je namís-
tě v sobotu 6. září dopoledne, kdy má 
středem města projít průvod koní a 
nalákat tak zájemce na Chovatelský 
den, který se koná druhý den v areálu 
Polanka. 

Ještě předtím nás mate jeden koňský 
povoz, který si to zamíří na Podzámec-
kou nivu, ale nakonec i on se zařadí 
do konvoje. Nejprve se v ulici 9. květ-
na objeví vůz městské policie a pak už 
začíná přehlídka ušlechtilých zvířat. 

V čele jedou jezdci v sedlech. Jezd-
ci? Spíš musíme říci, že jezdkyně, inu 
záliba v koních převažuje u něžného 
pohlaví všeho věku, nejvíce u toho 
dospívajícího. Průvod uzavírá sběrný 
vůz, který pečlivě uklízí nečistoty, kte-
ré koně způsobují. 

Průvod projíždí křižovatkou za Pod-
klášterským mostem a my, i spousta 
dalších zvědavců, víme, že se vrátí na 
Karlovo náměstí. Proto následuje pře-
sun tam. 

Celkem třikrát obkrouží průvod půl-
ku náměstí, prosmykne se kolem rad-
nice, po horní straně náměstí pokraču-
je ve směru k soše svatého Metoděje 
a Cyrila, odkud se vrací zpět na dolní 
stranu. 

To samozřejmě umožňuje divákům 
důkladnou prohlídku i trochu ranní-
ho cvičení ve formě přebíhání náměstí 
z dolní na horní stranu. Celá akce pro-
běhne za dopravního provozu, nutno 
říct, že řidiči jsou ke zpoždění shoví-
vaví. Průvod pak mizí z náměstí Jihlav-
skou bránou.   -zt-

Koňský průvod, který prošel 
centrem, přilákal stovky diváků 

KONĚ do centra Třebíče zamířili před Podklášterský most.
 Foto: Antonín Zvěřina

Sté narozeniny oslavila ve čtvr-
tek 11. září občanka města Třebí-
če Jaromíra Sirotková. Popřát jí 
přijel zástupce vedení města, mís-
tostarosta Milan Zeibert, společ-
ně s Evou Doležalovou, vedoucí 
důchodového pojištění Okresní 
správy sociálního zabezpečení v 
Třebíči.

„Paní Sirotková patří mezi výji-
mečnou skupinu našich spoluobča-
nů, jejichž věk se vyšplhal na troj-
místnou číslovku. Velice rád jsem 
ji navštívil a popřál jí vše nejlepší, 
pevné zdraví a dobrou náladu,“ řekl 
místostarosta Milan Zeibert, kte-
rý paní Sirotkové přinesl jménem 
města blahopřání, květiny a dárko-
vý koš. -zt-

J. Sirotková oslavila 100 let

JAROMÍRA  SIROTKOVÁ.
 Foto: Antonín Zvěřina



Třebíčská fi rma B TECHNIK 
slaví letos výročí založení. Na 
otázky odpovídal její provozo-
vatel Petr Šmejkal. 

 Antonín Zvěřina

Jak jste vlastně začínal a proč jste 
se rozhodl právě pro obor zaměře-
ný na nářadí a zahradní techniku?

Určité zkušenosti z oboru jsem měl 
ještě před tím, než jsem B TECH-
NIK založil. V devadesátých letech 
jsem navíc poznal, že v tomto oboru 
je na Třebíčsku díra na trhu. Nejprve 
jsem tedy začal provozovat prodejnu 
s nářadím. Ta se postupně rozrůsta-
la. Po dvacetiletém úsilí jsme vytvo-
řili fungující značku s velmi dobrým 
jménem.

Máte v tomto regionu vůbec ně-
jakou konkurenci?

Snažili jsme se vždy od konkuren-
ce co možná nejvíce odlišit. Chce-
me tak zákazníkům nabízet takové 
služby a zboží, které se jinde na Tře-
bíčsku dá sehnat skutečně jen vel-
mi složitě. Mluvím například o na-
šem sortimentu motorových pil či 
kompresorů. Podobnou nabídku 
doprovodných služeb jako my zkrát-
ka žádný jiný prodejce v okolí nemá. 
Obecně lze říci, že čím je naše nabíd-
ka specializovanější, tím méně máme 
konkurentů.

PETR ŠMEJKA L (vlevo) nabízí zákazníkovi svoje zboží. 
 Foto: archiv provozovny 

Začínal jsem s prodejnou nářadí, teď chci 
postavit novou provozovnu, říká Petr Šmejkal

Zmínil jste pily a kompresory. Ja-
ké další zboží nabízíte?

Náš sortiment dále tvoří široké 
spektrum čistících a úklidových pří-
strojů od výrobce, který před více 
než sto lety vynalezl vysavače. 

Pochopitelně se také snažíme naše 
služby co možná nejvíce přizpůsobit 
potřebám našich zákazníků.

Prodejem to ale nekončí…
Naše podnikání stojí na třech základ-

ních pilířích. Prodej, servis a poraden-
ství spojené s návrhem řešení. Osobně 
se domnívám, že právě poradenství je 
vůbec nejdůležitější součástí našeho 
byznysu. Všem zákazníkům se totiž 
snažíme doporučit takové zboží, které 
by bylo pro jejich potřeby ideální. Tím 
jim ušetříme hodně starostí a peněz, 
které by jinak musely obětovat při vý-
běru metodou pokus – omyl.  

A jak takovýto postup vypadá v 
praxi?

Do naší prodejny například přijde 

člověk, který by potřeboval kompresor 
pohánějící zařízení ve fi rmě s dvace-
ti zaměstnanci. Nebo přijde zákazník 
s tím, že má doma na dvoře vlečku pl-
nou dřeva a potřebuje ji něčím poře-
zat.  My jim s využitím našich znalostí 
a zkušeností pomůžeme vybrat takové 
řešení, o jehož optimálnosti jsme abso-
lutně přesvědčeni. 

Na začátku října oslavíte dvacáté 
narozeniny. Co připravujete?

Přímo v areálu naší fi rmy bude 10. 
října probíhat celodenní oslava se 
vším, co k ní patří. Každý zákazník do-
stane občerstvení, velmi kvalitní šrou-
bovací bit na křížový šroub a také bude 
moci využít dvacetiprocentrní slevy na 
naše zboží.

Co znamená pro Petra Šmejkala 
dvacetileté výročí B TECHNIKu?

Je to pro mě určitý zlom. Už to to-
tiž není „každodenní boj o přežití“. V 
uplynulých dvaceti letech jsme doká-
zali společně s kolegy vytvořit systém, 
který už nevyžaduje moji každodenní 
péči. Mám tak více času, který mohu 
věnovat dalšímu rozvoji našich aktivit. 
Naší prioritou bude výstavba nové 
provozovny, v níž bude sídlit prodej-
na, servis i veškeré zázemí, které je k 
našemu podnikání třeba. Naše nové 
sídlo navíc bude mít mnohem větší 
parkoviště či bezbariérový vstup, aby 
měli naši zákazníci skutečně absolut-
ní komfort.
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Program kina Pasážs

Pátek 3. října
STOLETÍ MIROSLAVA ZIK-

MUNDA
Premiéra dokumentárního fi lmu 

ČR.
Začátek představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 3. do neděle 5. října
LABYRINT: ÚTĚK
Premiéra akčního sci-fi  fi lmu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od soboty 4. do čtvrtka 9. října
7 TRPASLÍKŮ
Premiéra animované pohádky 

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

Od pondělí 6. do středy 8. října
MÍSTA
Premiéra dramatu ČR/SR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 10. do neděle 12. října
ÚSVIT PLANETY OPIC 3D
Repríza akčního sci-fi  fi lmu USA.
Začátky představení v 17 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 10. do středy 15. října
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE 
Premiéra komediálního dramatu 

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

Od pondělí 13. do neděle 19. říj-
na

DŮM KOUZEL
Premiéra animovaného rodinného 

dobrodružného fi lmu Belgie v čes-
kém znění. 

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 17. do neděle 19. října
ZMIZELÁ
Premiéra dramatu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 20. do čtvrtka 23. 
října

STRÁŽCI GALAXIE 3D
Repríza akčního dobrodružného 

fi lmu USA v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 20.  do středy 22. říj-
na

DRÁKULA: 
NEZNÁMÁ LEGENDA
Premiéra dobrodružného fantasy 

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

Od pátku 24. do středy 29. října
ŠKA TULÁCI
Premiéra animovaného rodinného 

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

Od pátku 24. do neděle 26. října
CO JSME KOMU UDĚLALI?
Premiéra komedie Francie.
Začátky představení v 19.30 hod. 
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 27. do středy 29. říj-
na

INTIMITY
Premiéra romantické komedie ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 30. října do středy 5. 
listopadu 

WINX CLUB 
Premiéra animovaného rodinného 

fi lmu Itálie v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 31 října do neděle 2. 
listopadu

MAPY KE HVĚZDÁM
Premiéra dramatu Kanada/USA/

Německo/Francie.
Mládeži do 15 let nepřístupný

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 2. října
SHUN LI A BÁSNÍK
Premiéra dramatu Itálie.

Čtvrtek 9. října
S MOLIÉREM NA KOLE
Premiéra komedie Francie.

Čtvrtek 16. října
PHILOMENA
Premiéra dramatu Velké Británie.

Čtvrtek 23. října
NÁVRA T AGNIESZKY H.
Premiéra dokumentu ČR/Polska.

Čtvrtek 30. října
MÁ VLAST
Premiéra dramatu Francie.

Městské kulturní středisko

Klub seniorů

Třebíčské centrum
1. - 31. 10. ŘÍJEN - měsíc MEZI-

GENERA ČNÍ POSPOLITOSTI – 
kampaň Sítě MC

2. 10. 8 - 17 Mezinárodní den 
seniorů: Dědečku, babičko, pojď-
te si hrát

3. 10. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Význam a rozvoj jemné motoriky 
v přetechnizované době

4. - 20. 10. Dny zdraví 
6. - 11. 10. Slavíme Mezinárodní 

den MC: „Z rozprávky do rozpráv-
ky“

6. 10. 10.30 – 12 Klub Mimin-
ko: Ekoprodukty a potraviny pro 
zdraví

7. 10. 10.30 – 12 Zdravý úsměv
7. 10. 10.30 – 12 Kurz zdravé-

ho vaření - téma: Sójový pudink s 
medem a jablky

7. 10. 14 – 16 MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autis-
tického spektra

9. 10. 8 – 17 Z pohádky do 
pohádky aneb Slavíme Mezinárod-
ní den mateřských center

9. 10. 18 – 20 Rukodělný kurz: 
FIMOhraní „TEXTURY A PUD-
RY“

10. 10. 8 – 14 Klub Batole: Slavte 
s námi v MC - cvičíme a hrajeme si 
pro zdraví a zábavu 

13. - 31. 10. PODZIMNÍ SLAV-
NOSTI

13. - 17. 10. MEDOVÝ TÝDEN
13. 10. 10.30 – 12 Klub Mimin-

ko: Budu mít sourozence
14. 10. 8.30 – 11 MĚŘENÍ TLA-

KU, CUKRU, TUKU A CHOLE-
STEROLU

14. 10. 10.30 – 12 Zdravá Pětka 
pro nejmenší

14. 10. 14 – 16  Setkání rodičů s 
dětmi s PORUCHOU UČENÍ

16. 10. 10 – 12  JABLÍČKOVÁ 
SLAVNOST

16. 10. od 16.30 FÓRUM ZDRA -
VÉHO MĚSTA - místo konání 
budova Fórum

16. 10. 18.30 – 20 PLAVE CELÁ 
RODINA – akce pro celé rodiny

17. 10. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Střídavá péče - PRO a PROTI

18. 10. 14 – 17 Tvořivé odpoled-
ne: Podzimní dekorace z přírod-
nin

20. - 21. 10. 8.30 - 16.30 OHK 
Třebíč: Specifi ka podnikání v 
oblasti péče o děti 

20. 10. 10.30 – 12 Klub Mimin-
ko: Plavání miminek a batolat

21. 10. 14 – 16 Setkání rodin s 
DVOJČATY A VÍCERČATY

21. 10. 15 - 16.30 PODZIMNÍ 
DÍLNIČKY pro malé i velké

23. 10. 10 – 12  Prodejní akce 
MATÝSEK – prodej kvalitního čes-
kého zboží pro děti i dospělé

23. 10. 18 – 20  Rukodělný kurz: 
Krmítka pro radosti i užitek

24. 10. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Podzimní společné tvoření

27. - 31. 10. Prodejní akce PLE-
TEX

27. - 31. 10. VÝBĚR VĚCÍ NA 
BURZU

30. 10. 14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Dýňování

30. 10. 15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Celerovo - jablečné 
pyré 

2. 11. 10 - 12  BURZA oblečení a 
potřeb pro DVOJČATA

3. - 7. 11. BURZA DĚTSKÉHO a 
TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ

DIVADLA 
A KONCERTY

Pátek 3. 10. v 19.00 hod. – 
Národní dům

TRABANTEM JIŽNÍ AMERI-
KOU

Neděle 5. 10. v 19 hod. – diva-
dlo Pasáž

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
Isabel Allende: ZORRO

Středa 8. 10. 2014 v 16 hod. - 
Národní dům

KE DNI SENIORŮ
HLASATELKY V AKCI
Účinkují: MARIE TOMSOVÁ a 

SASKIA BUREŠOVÁ

Čtvrtek 9. 10. v 10 – Zadní syna-
goga a bazilika sv. Prokopa

OTEVŘENÉ PAMÁTKY A 
SRDCE

Čtvrtek 9. 10. v 19 hod. – 
Národní dům

I. KONCERT HUDEBNÍHO 
SALONU

NEŘEŽ a KATKA KOŠČOVÁ

Sobota 11. 10. v 15 hod. – diva-
dlo Pasáž

PRO RODIČE S DĚTMI
DIVADLO KRAPET PRAHA
Josef Kolář: KOCOUREK 

MODROOČKO

Pondělí 13. 10. v 19 hod. – 
Národní dům

POMAHAJBO s.r.o. BRATISLA-
VA

Bjarni Haukur Thorson: TÁTA

Úterý 14. 10. v 18 hod. – 
Kamenný sál zámku

ALFRED STREJČEK a 
ENSEMBLE MESSIAEN

Pátek  17. 10. ve 20 hod. – 
Národní dům (na stání)

ABBA STARS

Neděle 26. 10. v 19 hod. – diva-
dlo Pasáž

PETRA JANŮ se skupinou 
GOLEM

Úterý 28. 10. v 19 hod. – foyer 
divadla Pasáž

Koncert při příležitosti slavnost-
ního večera ke vzniku ČSR a udě-
lení cen města významným osob-
nostem veřejného života

TRIO – Vladimír MERTA + Jan 
HRUBÝ + Ondřej FENCL

Pátek  31. 10. v 18 hod. – 
Národní dům (stolová úprava)

AUTORSKÉ ČTENÍ při svíč-
kách

Hlavním hostem večera bude 
spisovatelka, nakladatelka, překla-
datelka z finštiny a ředitelka Pod-
zimních knižních veletrhů v Hav-
líčkově Brodě Markéta Hejkalová.

Pátek 3. října – 14 hodin, Národ-
ní dům, malý sál

JAROSLAV HEDBÁVNÝ – ZE 
SVĚTA RYCHLÝCH KOL – bese-
da s prezentací k zahájení výstavy

Čtvrtek 9. října ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

Čtvrtek 23. října ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

Pátek 24. října – 15 hodin, 
Národní dům, velký sál

POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ 
ZÁBAVA

K tanci a poslechu hraje KS KVAR-
TET.

POŘADY 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Pondělí 6. října v 8.30 hodin, 
Národní dům – pro děti MŠ a 1. 
stupně ZŠ

MATYLDA ZASAHUJE aneb 
povídačky naší kačky – veselé pří-
běhy kačky Matyldy v podání 
pražských herců.

   
Úterý 21. října, divadlo Pasáž – 

pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ
RÁKOSNÍČEK A JEHO RYB-

NÍK –  pohádka plná humoru a pís-
niček pro nejmenší děti.
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Služby LSPP stomatologické na ŘÍJEN 2014
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  4. 10. sobota MUDr. Lhotská Kateřina ESTHES s. r. o.,Sokolská 3  674 01  Třebíč 568   840   820
  5. 10. neděle MUDr. Lhotský Václav  ESTHES s. r. o., Sokolská 3 674 01  Třebíč 568   840   820
11. 10. sobota MUDr. Machová Eva Husova 898  675 71 Nám.n.Osl.  568   620   248
12. 10. neděle MUDr. Machová Eva Husova 898   675 71 Nám.n.Osl. 568   620   248
18. 10. sobota MUDr. Machová Eva Husova 898   675 71 Nám.n.Osl. 568   620   248
19. 10. neděle MUDr. Machová Eva Husova 898   675 71 Nám.n.Osl. 568   620   248
25. 10. sobota MUDr. Machová Eva Husova 898  675 71  Nám. n. O. 568   620   248
26. 10. neděle MUDr. Málková Ivana Jelínkova 991  674 01  Třebíč 568   827   982
28. 10. úterý MUDr. Machová Eva Husova 898  675 71 Nám.n.Osl. 568   620   248

Klub zdraví Třebíč

Centrum DaR

Sobota 4. října 18 – 19 Mysli 
jinak

Motivační přednáška, která 
může změnit náš pohled na život i 
na svět kolem nás.

Přednáší ThB. Jan Majer.

Sobota 11. října 18 – 19.30 
Devadesát minut hubnutí s 
Romanem Uhrinem aneb Ztrá-
cejme se s humorem

Neděle 12. října 15 – 18 Kuli-
nářské inspirace pro chutné, 
zdravé, rychlé a levné vaření

Pondělí 13. října 18 – 19.30 
Vražda vidličkou aneb Co mohu 
udělat pro svoji záchranu. Před-
náší Roman Uhrin. 

Úterý 14. října 10 – 17 Den 
zdraví pro Třebíč

Sobota 18. 10. 14 Výšlap do 
vodárenského dispečinku

Prohlídka dispečinku bude 
doprovázena výkladem Ing. Jaro-
slava Hedbávného. Sraz před poli-
klinikou ve Vltavínské ulici

Neděle 26. října 15 – 17 Sebe-
obrana proti mediálním lžím

Přednáší Mgr. Jiří „Edy“ Zajíc, 
český katolický pedagog a publi-
cista. 

Sobota 1. listopadu 18 – 20 
Kritické myšlení

Přednáší  Mgr. Tomáš Protivín-
ský. 

Místo konání přednášek a 
všech akcí:  Adventní dům, Jung-
mannova 16, Třebíč

1. 10. 8 – 12 Mezinárodní den 
seniorů aneb Dědečku, babičko, 
přijďte mezi nás 

4. - 20. 10. Dny zdraví
6. - 11.10. Mezinárodní den 

MC: „Z rozprávky do rozpráv-
ky“

7. 10. 10.30 – 12 Připravujeme 
se k zápisu do školy

9. 10. 10.30 – 12 Rádi tělo do 
pohybu dáme - radujeme se 
nejen při tanci

13. - 31. 10. PODZIMNÍ SLAV-
NOSTI

14. – 16.10. Medový týden - 
prezentace medových výrobků

14. 10. 10.30 – 12 Přírodní 
kosmetika Tiande

16. 10. 8 – 17 Podzimní slav-
nosti - tvoříme z přírodnin a pod-
zimních plodů 

21. - 23. 10. Prodejní akce 
PLETEX

21. 10. 10.30 – 12 Medový 
zákusek

21. 10. 15.30 – 17 Podzimníč-
ky

30. 10. 10.30 – 12 PODZIMNÍ 
DEKORACE

Městská knihovna
18. ročník Týdne knihoven 

6. – 12. října 
Středa 8. října registrace zdarma s 

platností do konce roku 2014. Amne-
stie zpozdného.

VÝTVARNÉ PRÁCE STUDEN-
TŮ KA TOLICKÉHO GYMNÁZIA 
TŘEBÍČ INSPIROVANÉ DÍLY 
AKA DEMICKÉHO MALÍŘE 
VLASTIMILA TOMANA

Středa 1. října 2014, 13:00 hod., 
klubovna dospělého oddělení, verni-
sáž. Výstava potrvá do 30. října.

FRA NCOUZSKÝ KLUB
Martin Jiroušek: Horor ve fran-

couzské literatuře a fi lmu
Čtvrtek 2. října, 17 hod., sál 

hudebního oddělení 
2. část: Moderní francouzská horo-

rová literatura a fi lm. 

ISLAND – OSTROV OHNĚ A 
LEDU 

Pondělí 6. října, 9 hod., sál hudeb-
ního oddělení

LiStOVáNí – NICCOLÒ AMMA-
NITI: JÁ SE NEBOJÍM

Pondělí 6. října, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

AUTORSKÉ ČTENÍ A BESEDA 
S PETROU DVOŘÁKOVOU 

Úterý 7. října, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení

PALIATIVNÍ PÉČE – MOST 
PŘES PROPAST NEVYLÉČITEL-
NÉ NEMOCI

Úterý 7. října, 9 hod., sál hudební-
ho oddělení

TAJUPLNÉ OBJEVY S ARNOŠ-
TEM VAŠÍČKEM

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

BABI, DĚDO, VEZMĚTE MĚ 
TAKY DO KNIHOVNY! BUDE 
TAM I TŘEBÍČSKÝ KRONIKÁŘ! 

Sobota 11. října, 10 hod., ústřední 
budova Hasskova

OD VLASTNICKÉHO KOSTE-
LA K SOUKROMÉ KA PLI

Pondělí 13. října, 9 hod., sál 
hudebního oddělení

BURZA GRA MODESEK
Pondělí 13. října, 16  - 18 hod., sál 

hudebního oddělení

TOMÁŠ ZDECHOVSKÝ
Pondělí 13. října, 17 hod., klubov-

na dospělého oddělení

ZDRA VÉ STRA VOVÁNÍ S 
VÝROBKY ČESKÝCH FARMÁ-

ŘŮ. PŘEDNÁŠKA  SPECIALIST-
KY NA ZDRA VOTNÍ PREVENCI 
A VÝŽIVU  MARGIT SLIMÁKO-
VÉ

Úterý 14. října, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení

NOVÉ INFEKČNÍ NEMOCI – 
RIZIKO PRO LIDI I ZVÍŘATA

20. října, 9 hod., sál hudebního 
oddělení

STOLOVÁNÍ PRO KA ŽDÉHO 
Úterý 21. října, 16 hod., sál hudeb-

ního oddělení

KURZ: MALOVÁNÍ NA HED-
VÁBÍ 

Čtvrtek 23. října, 15 hod., klubov-
na dospělého oddělení

VEŘEJNÁ DOPRA VA VE ŠVÝ-
CARSKU JAKO INSPIRA CE PRO 
DOPRA VNÍ SYSTÉM V ČR

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

ČESKÝ FOLK A COUNTRY S 
FÉNIXEM

Pátek 24. října, 18 hodin, sál 
hudebního oddělení

Akce pro děti 
HRA VĚ  ZDRA VĚ
29. září - 14. října, dětské oddělení 
Testík  o zdravé výživě.

Akce na pobočce Modřínová 
DLOUHÁ NOC V KNIHOVNĚ – 

ENTENTÝKY DO MUZIKY
Pátek 10. října, 19 hod., pobočka 

Modřínová

Výstavy 
KOMIKS vs. ILUSTRA CE
23. září – 31. října, sál hudebního 

oddělení 

VÝTVARNÉ PRÁCE STUDEN-
TŮ KA TOLICKÉHO GYMNÁZIA 
TŘEBÍČ INSPIROVANÉ DÍLY 
AKA DEMICKÉHO MALÍŘE 
VLASTIMILA TOMANA

1. - 30. října, klubovna dospělého 
oddělení

 
MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ
13. srpna - 30. října, dětské oddě-

lení
Výstava Speciální Mateřské školy, 

Družstevní ul.

MALUJEME PODLE HERBÁŘE
29. září - 31. října, pobočka Boro-

vina
Výstava klientů Denního centra 

Barevný svět

VÝSTAVA VÝROBKŮ KLIENTŮ 
DENNÍHO STACIONÁŘE PRO 
SENIORY DOMOVINKA .

Od 6. října do 31. října, pobočka 
Modřínová 

Sejdou se příznivci 
živého růžence

Společné setkání členů živého růžen-
ce a všech ostatních zájemců se koná 
v sobotu 25. října  v kostele sv. Mar-
tina v Třebíči. Program začne v 16 
hodin modlitbou sv. růžence, dále 
bude pokračovat představením živé-
ho růžence a prostorem pro společné 
setkání u drobného občerstvení. Od 
17.30 hodin začne opět modlitba sv. 
růžence a setkání bude ukončeno spo-
lečnou mší svatou od 18 hodin. -zt-

Skupina doprovodí 
mši svatou

Koncert skupiny Útržky nebeských 
not se uskuteční v sobotu 18. října 
v kostele sv. Martina v Třebíči. Koncert 
začíná v 16.30 hodin. Od 18 hodin 
skupina doprovodí mši svatou. Vstup-
né je dobrovolné.  -zt-

Třebíčský malíř 
vystavuje ve Žďáře
Svoje obrazy a objekty bude vysta-

vovat ve Žďáře nad Sázavou Třebíčský 
výtvarník Zdeněk Šplíchal. Výstava se 
otevře veřejnosti od středy 8. října do 
neděle 2. listopadu. Vernisáž se koná 
v úterý 7. října od 17 hodin. Výstavu 
uvede Josef Chalupa a hudbu obstará 
Aleš Bartoš.  -zt-

Domov se otevře 
veřejnosti

Den otevřených dveří u příležitosti 
Týdne sociálních služeb ČR se usku-
teční v úterý 7. října v Domově pro 
seniory v Třebíči v ulici Manžl. Curieo-
vých. Zájemci si mohou dům prohléd-
nout od 9 do 17 hodin včetně bez-
bariérové zahrady a vyzkoušet si hru 
pétanque, ruské a stolní kuželky či se 
podívat na canisterapii

Domov dále nabídne prodejní výsta-
vu keramiky a pedigu včetně ukáz-
ky tvoření. Od deseti hodin vystou-
pí v hale před jídelnou Seniors Band. 
K vidění budou v hale a v knihovně 
kronika, fotky a videoprezentace.  -zt-

Vedení města 
se sejde s lidmi

Diskuzní setkání s představiteli města 
Třebíč Fórum zdravého města se usku-
teční v úterý 14. října v sále Fóra od 
16.30 hodin. Na programu bude zhod-
nocení desatera uplynulého období. 
Uskuteční se týmová diskuze na defi -
novaná téma. Na závěr proběhne loso-
vání malých dárků pro zúčastněné. Pří-
tomní budou radní a další zastupitelé 
města a vedoucí odborů městského 
úřadu.   -zt-
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Hasiči prokázali, že postavit 
mobilní zábrany kolem řeky Jih-
lavy je otázka několika hodin.  

 Antonín Zvěřina

Píše se rok 1985. Květen přináší 
obyvatelům města Třebíč nebývalou 
podívanou. Voda se rozlévá z kory-
ta řeky Jihlavy do centra, zaplavuje 
židovskou čtvrť, kolem spořitelny se 
lidé prohánějí na loďkách. Od té doby 
řeka hrozí ještě několikrát. 

Na počátku třetího tisíciletí něko-
lik stovek lidí postává večer a v noci 
kolem řeky, kdy vodě chybí jen centi-
metry, zejména k přelití do židovské 
čtvrti. Sklepy okolních domů zaplavu-

Kolem řeky se cvičně stavěly zábrany

PRÁCE šla hasičům při stavění zábran rychle od ruky. Foto: Antonín Zvěřina 

ČILÝ RUCH na břehu řeky přilákal 
nejednoho zvědavce.
 Foto: Antonín Zvěřina

je voda, naštěstí se na rozdíl od roku 
1985 udrží v korytě.

To všechno vyvolává potřebu umět 
vodu zkrotit. Regulace koryta a mož-
nost postavit na obou stranách řeky 
mobilní zábrany patří k potřebným 
krokům. 

Sobota 6. září. Do židovské čtvr-
ti přijíždějí po ránu hasiči, aby vybu-
dovali protipovodňové stěny. Voda 
v řece zdaleka nehrozí, ale jedná se o 
pravidelné cvičení, které považuje při-
hlížející starosta Pavel Heřman za nut-
né. 

„Musíme si to opět připomenout, aby 
nás možná situace nezaskočila. Mezi 
hasiči se také objevují nové tváře, a je 
dobré, když se s problematikou sezná-
mí,“ poznamenává. Doplňuje, že 
v případě ohrožení vyhlašuje stavění 
zábran povodňová komise, jejímž je 
předsedou. 

„Dnes máme k dispozici moderní 
techniku, takže není problém vyhlá-
sit instalaci s dostatečným předstihem,“ 
vysvětluje třebíčský starosta, který si 
neopomene brigádníky vyfotit. 

Při předběžném školení se velký 
důraz klade na bezpečnost. Přece jen 
pád z výšky do koryta na kameny by 
nebyl nic příjemného, protože voda 
zdaleka nedosahuje ke břehům. 

Další varování hasičů směřuje ke 
sběračům kovů, kteří se v této čtvrti 
vyskytují. A dokáží si přivlastnit mate-
riál v nestřeženém okamžiku, se zruč-
ností jim vlastní. 

Po chvíli přijíždí k Tichému náměstí 
v židovské čtvrti první auto s potřeb-
ným   materiálem. Vše probíhá      pod-
le    plánu, pouze zásobování poněkud 
vázne.   Nakonec se dozvídáme,     že 

přednost    mají    hasiči u Smetanova 
mostu. Důvod? Někteří se chystají na 
pohřeb, a tak chtějí cvičení co nejvíce 
uspíšit. 

Z Podklášterského mostu o několik 
minut později vidíme, že pokud ma-
jí hasiči dostatek materiálu, stavba 
zábran je pro ně hračkou. Práce jim 
opravdu jde od ruky, vodní živel by 
neměl nejmenší šanci. 

Jdeme se podívat na situaci ještě 
z lávky, která spojuje židovskou čtvrť 
s centrálním Karlovým náměstím. 
Potkáváme starší paní s vnoučkem, 
kterému vypráví, jak jim voda zato-
pila byt. Proto zábrany jedině vítá.

Vedoucí odboru komunálních 
služeb Alois Krčál doplňuje, že 
mobilní protipovodňové stěny 

vyrostou na sedmi místech. Od Pod-
klášterského mostu až po Smetanův 
most. Mobilní stěny staví čtyřicet 
profesionálních i dobrovolných hasi-
čů.

„Mobilní protipovodňové stěny jsou 
uskladněny po celý rok v areálu měs-
ta Na Klinkách. Odtud se tuto sobotu 
budou po osmé hodině převážet. Nej-
prve se bude stavět na Tichém náměstí. 
Mobilní hrazení bude vždy postaveno 
na jednotlivých místech a ihned demon-
továno, aby se nezdržoval provoz ve 
městě,“ upřesňuje. Dodává, že sestava 
mobilního hrazení má přes 1500 dílů. 

A proč se začíná u Tichého náměs-
tí? „Protože tady je nejnižší bod, kde se 
voda může přelít přes hráz,“ vysvětluje 
starosta Heřman.       

Křest knihy Anny Polomské …a bylo 
to krásně jiný, se uskutečnil v pondělí 
8. září v Knihkupectví Trojan na Kar-
lově náměstí v Třebíči. Svojí básní ji 
podpořila kamarádka Iveta Žákovská. 

Duchovním otcem obou mladých 
básnířek se stal jejich učitel češtiny 
a dějepisu Pavel Jindra. „Snažil jsem 
se pro ně udělat, co bylo v mých silách, 
ale ne že bych se nějak kasal. To musí 
posoudit druhá strana,“ nastínil na 
křtu, kde samozřejmě nemohl chybět 
a kde pronesl úvodní slovo. 

Připustil, že s nimi některé věci dis-
kutoval, například formu a cestu, jak 

vyjádřit to, co je jim blízké. Přiznal, 
že je velice ojedinělé, aby se v jednom 
ročníky vyskytly dvě tak nadané bás-
nířky. 

„Sleduji to pravidelně od roku zhru-
ba 1989 a dvě takto talentované dívky 
opravdu nepamatuji,“ přemítal. 

Naznačil, že na třebíčském gymná-
ziu studovalo mnoho významných 
básníků a obě dívky mají na co nava-
zovat. Do budoucna jim popřál, aby 
je psaní bavilo a aby měly čtenáře, i 
když kulturní situace takovým dílům 
příliš nepřeje. „Ale určitě se najdou,“ 
dodal Pavel Jindra.  -zt-

Anna Polomská pokřtila knihu

DVĚ kamarádky a kolegyně, Anna Polomská (vpravo) a Iveta Žákovská. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Třebíčská rocková skupina BAGR si 
letos opět v Trnavě zavzpomíná. Tra-
diční akce se uskuteční v pondělí 27. 
října, před státním svátkem. Začátek 
celé akce obstará od 20 hodin sou-
časný BAGR a po půlnoci jej zakon-
čí mladá kracovická sestava Rock-
On. Za „staré“ BAGRy budou hrát 
převážně zakládající členové kapely: 
Petr Sedlák, Jarda Sláma, Petr Kot-
lík, Petr Vaníček, Vladimír Čupřina 
Sovák, a s dávnými písněmi BAGRu 
se jako zpěvák popasuje „současník“ 
Luboš Syrový. Vstupné nebude nijak 
dramatické, a pojede i svoz z Třebí-
če, v 19 hodin od Vaignerů. „Určitě se 
můžete těšit na setkání pamětnických i 
současných příznivců kapely, která už 
hraje neuvěřitelných 31 let,“ láká příz-

nivce manažer Karel Ošmera.
Připomíná, že tentokrát nevystou-

pí Petr Kapinus s jeho tradiční sesta-
vou, i když si početné davy příznivců  
přejí, aby se tak ještě aspoň jednou v 
budoucnu stalo.

„A všichni věříme, že to nezůstane jen 
přáním. Nyní se bude jednat o večer 
vzpomínek na skladby, které už mno-
ho let nezazněly, nebo se k uším poslu-
chačů dostaly jen sporadicky. A komu 
něco říká: Zůstaneš sám, Dej mi ho, Bí-
lá růže, Hej rokenrol, Co schází nám, 
Klárka, Růžový svět, Blázni blázni-
ví, Dědictví otců, Adélka, V louži had, 
Vzkříšení, Pláčem vchází souhvězdí, 
Quasimodo a další hity, se má jistě v 
Trnavě na co těšit,“ dodává Ošmera.
 -zt-

Skupina BAGR zavzpomíná

Týden knihoven se koná od pondě-
lí 6. do neděle 12. října. Vyhlašuje ho 
pravidelně Svaz knihovníků a infor-
mačních  pracovníků. V letošním roce 
budou v rámci této celostátní akce 
představeny knihovny muzeí a galerií. 
Muzeum Vysočiny Třebíč připravilo 
v depozitární budově na Kosmáko-
vě ulici číslo 66 malou výstavu, která 
představuje publikace z knižního fon-
du muzea, věnované období 1. světo-
vé války. Ukázána je tvorba z obdo-

bí 1. republiky, ale i zpracování dané 
problematiky současnými autory.

Knihy jsou doplněny i trojrozměrný-
mi předměty k danému tématu, jako 
jsou například přilba francouzského 
vzoru či čepice rakousko-uherské armá-
dy. Tyto exponáty jsou vlastně pozván-
kou na rok 2015, kdy pracovníci muzea 
připravují na období letních měsíců 
rozsáhlou výstavu k Velké válce. Výsta-
vu zájemci uvidí každý všední den od 8 
do 15 hodin do 30. listopadu. -zt-

Muzeum připravilo výstavu
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Dvě akce se na třebíčském 
náměstí konaly během tří dnů, 
ani jedné nepřálo počasí. 

 Antonín Zvěřina

Dvě významné akce se uskutečnily 
v Třebíči, ve čtvrtek 11. září a v sobo-
tu 13. září. V prvním případě se jedna-
lo o tradiční Biojarmark, v pořadí už 
šestý. Ten získal za loňský rok krajské 
ocenění Skutek roku. V druhém pří-
padě šlo o tradiční Bramborobraní, 
které si dalo za cíl představit zejména 
tuzemský folklór. 

V prvním případě se na místo činu, 
tedy na Karlovo náměstí, dostáváme 

až těsně po obědě, či spíše - pro upřes-
nění - několik minut po poledni. Nej-
větší atrakce? Kromě možnosti stlou-
kání másla určitě Čokoautobus. Má za 
cíl upozornit lidi na možnosti pěsto-
vání kakaových bobů způsobem Fair 
trade, tedy bez zneužívání lidské pra-
covní síly. Lidé tam mohou podepiso-
vat petici, zájemci dostávají příslušné 
letáky s problematikou.

Začíná pršet 
Mraky nad Třebíčí se tváří zlověstně, 

a netrvá dlouho a na prostranství se 
začínají snášet dešťové kapky. 

„Škoda, taková akce by si zasloužila 

Tradiční Biojarmark a Bramborobraní 
si zasloužily letos lepší počasí

VYZKOUŠET si stloukat máslo vyu-
žilo při Biojamarku mnoho lidí.
 Foto: Antonín Zvěřina

BRA MBOROVÁ polévka pod širým nebem chutnala i těmto dvěma seniorům.
 Foto: Antonín Zvěřina

lepší počasí,“ říká jedna z nakupujících,    
ale bohužel, nejen na ptáky jsme krát-
ký, jak zpívá Janek Ledecký, ale i na 
počasí. 

Po dva dny se počasí víc než opaku-
je. Dokonce dopolední to čtvrteční 
překonává. Přesto několik desítek lidí 
neodradí od návštěvy kulturního pro-
gramu. Odpoledne mohou pořada-
telé z městského kulturního střediska 
jásat. 

Dokonce ani meteoradary žádný 
déšť nepředpokládají, což pečlivě sle-
duje na mobilu ředitelka kulturního 
střediska Jaromíra Hanáčková. Po čtr-
nácté hodině nezastírá chmury. Nad 
Třebíčí se opět začíná vytvářet oblač-
nost hrozící dešťovou přeháňkou. 
Radar se k nelibosti účastníků Bram-
borobraní, kterých se už na Karlově 
náměstí sešla pěkná řádka, nemýlí. 

Tančící soubory to od předvádění 
umění neodradí. K dispozici mají kry-
tou tribunu, diváci musejí vzít za vděk 
úkrytem pod deštníky. Před pódi-
em potkáváme známého třebíčského 
muzikanta Jiřího Kalinu. Pozorně sle-
duje dění na tribuně. 

„Kdybych na něco takového narazil 
v televizi, okamžitě bych to přepnul, ale 
když to člověk vidí na živo, je to úplně 
jiný zážitek,“ svěřuje se.  

Blíží se patnáctá hodina, a pomalu se 
přesunujeme do východní části první 
poloviny náměstí, kde se každoročně 
rozdává zdarma bramborová polévka. 
A nerozdává ji ledaskdo, ale radní, v 
čele se starostou Pavlem Heřmanem, 
místostarosty Pavlem Pacalem a Marií 
Černou, a již zmiňovanou, nyní radní,  
Jaromírou Hanáčkovou. 

Bílé zástěry sluší i mužům, o tom 
není sporu. Zprvu to vypadá, že o 
polévku nebude zájem. Co nalévačům 

zbývá jiného, než se stát také vyvolá-
vači? „Bramborová polévka zdarma! 
S houbami!“ ozývá se od výdejních 
pultů a zákazníků přibývá.

Nechybí ani náměstek
A nechybí mezi nimi ani náměstek 

hejtmana Kraje Vysočina Libor Jou-
kl či radní Jana Fialová. Starší muž si 
dokonce přináší na náměstí ešus, aby 
polévku donesl i manželce. A polévka 
má úspěch, všichni, kdo ji ochutnali, ji 
bez patolízalství pochvalují.

Starosta Heřman láká k ochutnáv-
ce i nás. Bohužel, pro nás  brambory 
nejsou to pravé ořechové, a od pul-
tu nám přitakává místostarosta Pacal, 
který poznamenává, že je sní jen teh-
dy, když opravdu musí. Závěr? Nut-
no ocenit, že rozdávání polévky nikdo 
z vedení města nezneužil k propagaci 
před komunálními volbami.          

Křest knihy Industriální topografi e 
Kraj Vysočina se uskutečnil v sobo-
tu 13. října v bývalém areálu továr-
ny BOPO. Úvodní slovo pronesl 
starosta Třebíče Pavel Heřman. Při-
pomněl, že město už v devadesátých 
letech minulého století zachránilo 
unikátní památku židovskou čtvrť. 

„Nyní provádíme ve spolupráci se 
soukromými subjekty revitalizaci 
bývalé továrny,“ poznamenal. Věří, 
že po dokončení město Třebíč zís-
ká čtvrť, která bude prosperovat a 
umožní mu nové iniciativy. 

Iniciátor přestavby Boroviny 
Richard Horký netajil radost, že se 
nová kniha mapující průmyslovou 
architekturu a technické stavby na 
Vysočině koná právě v areálu býva-
lé koželužny a továrny na obuv Carl 
Budischowsky & synové, kterou 
vlastní.

Připomněl, že myšlenka na revitali-
zaci vznikla v roce 2002 a spousta li-
dí jí nevěřila. „Nakonec se nám poda-
řilo prosadit změnu územního plánu a 
přesvědčit další majitele objektů, aby 
se na realizaci podíleli,“ podotkl. 

Souhlasil s Heřmanem, že čtvrť 

KNIHA Industriální topografi e Kraj Vysočina se křtila v areálu BOPO.
 Foto: Antonín Zvěřina

V bývalé továrně se křtila kniha

nabídne celou řádku aktivit, ať již 
se jedná o interaktivní muzeum, či 
Dům dětí a mládeže, který se tam 
přestěhuje na přelomu roku. „Pevné 
věřím, že se areál stane další třebíčskou 
zajímavostí,“ poznamenal. 

Zdůraznil, že při revitalizaci se 
všichni ke všem stavbám chovají 
s pokorou, protože jednotlivé objek-

ty mají svého ducha, který chtějí 
zachovat. Za to se přimluvil i spolu-
autor knihy Benjamin Fragner. Mys-
lí si, že po dokončení se bude jednat 
o unikátní místo v celém Kraji Vyso-
čina. Knihu pak pokřtili náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina Libor Jou-
kl a radní Jana Fialová.   -zt-

Otevřenou se srdce 
Již XI. ročník akce Otevřené památky 

a srdce pořádá ve čtvrtek 9. října Měst-
ské kulturní středisko v Třebíči pro kli-
enty z různých stacionářů. Program je 
určený i všem handicapovaným obča-
nům. Zahájení akce je naplánované, 
jako každý rok, na desátou hodinu v 
Zadní synagoze. Ani letos nebude chy-
bět pěkná pohádka. 

Tentokrát se jmenuje O stříbrné růži 
a zahrají ji žáci Václavského divadél-
ka při Základní škole Horka-Domky. 
Odpoledne čekají klienty prohlídky 
památek zapsaných na seznam UNES-
CO a zajímavý program v interaktivní 
expozici nazvané Cesty časem, která se 
nachází v zámeckém křídle. -zt-

Seminář se zaměří 
na náboženskost

Česká křesťanská akademie - místní 
pobočka Třebíč a Katolické gymnázi-
um Třebíč pořádají víkendový seminář 
MUDr. Mgr. Prokopa Remeše Spiri-
tualita, náboženskost a psychoterapie. 
Koná se od pátku 17. do neděle 19. říj-
na v učebně religionistiky Katolického 
gymnázia. -zt-
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Správně přecházet vozov-
ku se učili prvňáci z třebíčské 
Základní školy Benešova. 

 Antonín Zvěřina

Naučit děti správně přecházet přes 
vozovku, to také patří k úkolům 
městské policie ve spolupráci s poli-
cií státní a městem Třebíč. Letos si 
organizátoři v úterý 16. září vybíra-
jí Základní školu Benešova. Ukázka 
společně s výukou má začít v osm 
hodin, ale pořadatelé jsou na místě 
samozřejmě s předstihem. 

Po chvíli dohadů kreslí na chodní-
ku před školou improvizovaný pře-
chod. Uvědomují si, že prvňáky, pro 
které je akce určená v rámci Týdne 
mobility, je nejprve potřeba sezná-
mit s pravidly. 

To už z budovy školy vychází jedna 
ze tří prvních tříd. Slova se nejdříve 
ujímá místostarosta Milan Zeibert. 
„Uvědomte si, že pokud napíšete ve 
škole špatně písmenko či nevypočítáte 
příklad, nic se neděje. Ale jedna nepo-
zornost na přechodu může znamenat 
tragédii,“ zdůrazňuje.

Mají znalosti 
Pak už se slova ujímá manažerka 

prevence kriminality Lucie Šerková, 
z řad městské policie. Nejedná se o 

žádný suchopárný výklad, občas do 
svého vyprávění vtáhne i prvňáky, 
kteří projevují v této oblasti přece 
jen určité znalosti. 

Tak se dozvídají nejen oni, že pře-
jít bezpečně přechod není žádná leg-
race a vyžaduje to pořádné soustře-
dění. Člověk se před vstupem musí 
podívat nejdříve vlevo, pak vpravo, 
pak opět vlevo, a teprve když se pře-
svědčí, že mu na přechodu nehrozí 
žádné nebezpečí, může na něj vstou-
pit.  

„Proč se podíváme nejdříve doleva?“ 
ptá se Šerková. Inu, protože odtud 
hrozí nebezpečí nejdříve. Manažer-
ka také děti upozorňuje na nutnost 
očního kontaktu s řidičem. Pokud se 
dívá mimo vozovku či dokonce tele-
fonuje, hrozí nebezpečí, že si nevšim-
ne ani blížícího se přechodu. 

Když ale zastaví, a ještě dá k pře-
cházení pokyn, pak je vše v napros-
tém pořádku. Ale hrozí další úskalí. 
Řidič prvního vozidla před přecho-
dem zastaví, ale za ním jede nějaký 
spěchající kolega, pustí se do před-
jíždění, a malér je na střeše, nebo spíš 
na silnici. I na to si musí dát chodci 
pozor. 

Na mnoha přechodech už je zabu-
dovaná světelná signalizace. „Na jakou 
barvu pak přecházíme přechod?“ zkouší 
děti Šerková. „Samozřejmě na zelenou,“ 

VENDELÍN nedával pozor a srazilo ho auto, naštěstí se jednalo o fi gurínu.
 Foto: Antonín Zvěřina

Vendelín nedával pozor a srazilo ho auto

SPRÁVNĚ přejít vozovku po přechodu, to vyžaduje velkou pozornost.
 Foto: Antonín Zvěřina

ozývají se z davu hlasy. „A musíme se na 
takovém přechodu rozhlédnout?“ opět 
se ptá manažerka. Některé děti reagu-
jí, že nikoli, což jim Šerková vyvrací a 
naznačuje, že i tam je namístě veliká 
opatrnost.

Opravdický přechod
Po zkoušce na improvizovaném 

přechodu se všichni přesunujeme 
na opravdický přechod. Tady si děti 
opakují, co se naučily před školou. 

A je na řadě opravdová atrakce. 
Atrakce? Spíš připomenutí, co se 
může stát, když do vozovky vstou-
pí dítě bez rozhlédnutí. Nelekejte 
se, k ukázce poslouží oblíbená fi gu-
rína Vendelín. Dvakrát automobi-
ly naštěstí pro Vendelína zastavují. 
Potřetí Vendelín odletí několik met-
rů, a děti názorně vidí, co se může 
doopravdy stát. 

To není všechno, prvňáky také Šer-
ková upozorňuje, že v autě se musí 
všichni připoutat, i tatínek, a že děti 
musí používat sedačku, ty větší pod-

sedák. Také využívat mobil za volan-
tem je prohřešek proti pravidlům.   

Vždy ve střehu 
Manažerka také vysvětluje, proč na 

přechodech v době největšího ranní-
ho provozu stojí policisté v refl exních 
zelených vestách. „Což ovšem vůbec 
neznamená, že tím pro děti končí jejich 
povinnost zabezpečit si chůzi přes pře-
chod,“ varuje manažerka. 

Děti se také dozvídají, že pokud 
spatří na přechodu nehodu, je nejlep-
ší upozornit na ni dospěláka. A číslo, 
na které je třeba zavolat? Ani tady se 
někteří prvňáci nenechají zmást a vědí, 
že se jedná o číslo 155. 

Zhruba půlhodinová výuka končí. 
Za odměnu děti dostávají refl exní pás-
ky na ruce a bonbón jako odměnu za 
pozornost. Na něco jsme zapomněli? 
Možná ano, třeba že se po přechodech 
neběhá, ale také nechodí pomalu, a že 
silnici lze přecházet i v místech, kde 
přechod není, opět s maximální opatr-
ností. Tak šťastnou chůzi! 

Již po osmé se vydali zájemci s 
Klubem českých turistů Třebíč za 
pohádkou a dobrodružstvím v rám-
ci akce „Pohádková Třebíč“ v pátek 
19. září. Trasa byla dlouhá šest kilo-
metrů a na šesti stanovištích čekali 
pohádkové postavičky. 

Děti i rodiče v Lisčí pod nemoc-
nicí potkali Dlouhého, Širokého a 
Bystrozrakého, u Pravoslavného kos-
tela si zadováděli s vlkem, lišákem a 
medvědem, ve Větrníku je postraši-
ly čarodějnice. Na Polance na účast-
níky čekali vodníci, na zámku čert s 
Káčou a paní kněžnou. 

Děti za splněné úkoly dostaly ně-
co na mlsání. V Nové synagoze si 

pak všichni odpočinuli při pohádce 
o Bajajovi, kterou jim zahráli studen-
ti hotelové školy. Cíl byl na základ-
ně Klubu českých turistů, kde každý 
obdržel diplom a občerstvení. Akce 
se zúčastnilo celkem 1101 osob, z 
toho 550 dětí, 450 dospělých, 45 
pořadatelů a 56 kočárků s nejmenší-
mi. Pohádková Třebíč byla součástí 
Evropského týdne mobility.  -zt-

Děti dováděly s vlkem a Bajajou

POHÁDKOVÁ CESTA tradičně začí-
nala v přízemí Malovaného domu na 
Karlově náměstí.

 Foto: archiv turistů
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V divadle Pasáž se uskutečnil 
křest DVD z koncertu v bazili-
ce sv. Prokopa. 

 Antonín Zvěřina

Křest DVD se záznamem koncertu 
Václava Hudečka, třebíčského rodá-
ka Josefa Špačka a komorního sou-
boru Musica Minore z baziliky sv. 
Prokopa z 22. května letošního roku 
se konal v úterý 2. září od 18 hodin 
v divadle Pasáž. 

Křtu se zúčastnil Václav Hudeček 
s manželkou Evou, který v úvodu 
zahrál na housle sólově dvě sklad-
by Niccoló Pagagininiho. Zejména 
u první, kterou označil jako jednu 
z nejtěžších, ukázal v celé kráse svo-
je mistrovství. 

„Mohl bych vám zahrát nějakou 
skladbu současnou, ale mnohé se pří-
liš nepovedly,“ poznamenal houslis-
ta, kterého publikum za jeho výkon 
odměnilo bouřlivým potleskem 
a druhou skladbu si tím vlastně 
vyžádalo. 

Vlastního křtu se ujal patron kon-
certu v bazilice sv. Prokopa mís-
tostarosta Pavel Pacal. Doplnily ho 
vedoucí odboru kultury Kraje Vyso-
čina Katina Lisá a místostarostka 
Marie Černá. 

„Tento koncert je součástí projek-
tu, který jsem připravila pro televiz-
ní stanici Noe a jmenuje se Má vlast,“ 
nastínila Eva Hudečková. Proč prá-
vě Noe? „Protože o sobě říká, že je 
poslem dobrých zpráv, a to je pro mě 
v těchto dobách velice sympatické hes-
lo,“ odpověděla. Dramaturgem se 
pak stal Václav Hudeček. 

„Máme velikou radost, že jsme v naší 
republice objevili spoustu krásných 
míst a muzikantských talentů, což je 
pro naši společnost dobrá vizitka,“ 
podotkla Eva Hudečková.  

Ředitelka městského kulturního 
střediska Jaromíra Hanáčková v úvo-
du naznačila, že manželé Hudečkovi 
by klidně mohli ten večer pobývat 
doma, ale oni raději cestují a přiná-
šejí lidem radost. „I proto jsou tak 
populární. A přitom by Václavovi sta-
čil jeden vyprodaný koncert za měsíc,“ 
zdůraznila. 

Václav Hudeček naznačil možné 
pokračování Slavností hudby, které 
letos po sedmé zaštítil v Moravských 
Budějovicích. „Myslím si, že by bylo 
krásné, kdyby se tento festival   rozší-
řil i do Třebíče. Jsou tady pro hudbu 
opravdu příhodné prostory,“ netajil.

Pak už se návštěvníci přesunu-
li z foyer do divadelního sálu, kde 
v předpremiéře zhlédli sestříhaný 
záznam koncertu. Nabídl úžasnou 
muziku a záběry vnitřních prostor 
baziliky.

Konečné slovo v televizním pro-
gramu připadlo patronovi koncertu 
Pavlu Pacalovi. Ze všech kladných 
vlastností manželů Hudečkových, 
kteří se stali příkladem pro mnoho 
umělců, vyzdvihl ještě jednu, vlaste-
nectví.    

Manžele Hudečkovy úsměv neopouští

SYMPATICKÁ dvojice nezklamala svoje příznivce ani v divadle Pasáž v Třebíči. Foto: Antonín Zvěřina

Manželka houslisty Václa-
va Hudečka Eva, za svobodna 
Trejtnarová, dříve známá hereč-
ka, svého manžela doprovází na 
každém kroku. Nechyběla ani 
v Třebíči na křtu CD v divadle 
Pasáž.

Léto pomalu končí, jak jste ho 
prožila?

Měli jsme se s manželem oprav-
du krásně. Byli jsme napůl pracov-
ně a napůl dovolenkově v Itálii, strá-
vili jsme nádherných dvanáct dní v 
Benátkách a několik dnů na pobřeží. 
Takže jsme si odpočinuli, viděli jsme 
spoustu úžasných věcí. Jsme milov-
níci umění a Benátky jsou zlatý důl. 
Máme tam hodně přátel, kteří nám 
ukázali spoustu věcí, které jsme ještě 
neznali. Byli jsme v jednom soustav-
ném okouzlení.

A co se děje nyní?
Po návratu absolvujeme jeden kon-

cert za druhým, je doba festivalů. 
Setkáváme se s úžasnými umělci, s 
bezvadnými lidmi z publika. Opakuji, 
prožíváme nádherné léto.

Televize opakují seriály, fi lmy, ve 
kterých jste hrála. Vzpomínáte si 
na tu dobu?

Na to, abych se na ně dívala, nemám 

čas. A i kdybych ho měla, tak ho 
využiji na něco jiného. Třeba na 
poznání míst, kde jsem ještě neby-
la. Nerada se vracím, raději chodím 
dopředu.

Nechybí vám herecká práce?
Teď už vůbec ne. Myslím si, že teď je 

doba pro herectví velice nepříznivá. 
Není příliš mnoho lidí, kteří by doká-
zali správně rozhodnout o výběru lát-
ky. Není příliš věcí, které by se mohly 
pochlubit dobrým scénářem. Filmo-
vé a televizní umění je v úpadkovém 
období. Věcí, které jsou krásné a člo-
věk by se na ně s gustem podíval, moc 
není. Doufám, že se to časem spraví a 
vyroste nová generace, která se bude 
hodně učit a bude toho hodně umět.

Setkáváte se s kolegy, se kterými 
jste kdysi hrála?

Z té branže jsem už 30 let pryč, 
setkávám se s nimi, třeba když se jdu 
podívat do divadla na nějaké hez-
ké představení. Naštěstí se dají najít 
krásné a zdařilé inscenace. Pak jsem 
opravdu nadšená, protože vidím pro-
fesi ve vší kráse a poctivosti, která k ní 
patří.

Když se vrátíme k televizi, sledu-
jete současné seriály?

Není co sledovat. Když se občas 

dívám, neznám souvislosti. Je to ztrá-
ta času.

Máte nějakou svou oblíbenou 
roli?

Spíš vzpomínám na lidi, se který-
mi jsem spolupracovala. Ty role vám 
časem vypadnou z paměti, ale máte 
nádherné vzpomínky na herecké 
osobnosti. Na ty, kteří něco uměli a 
měli názory, které stálo za to slyšet. 
Měli k práci velikou pokoru, noblesu, 
to je to, co mi dneska chybí. Takže to 
je jediné, na co vzpomínám.

Podle vaší knihy O ztracené lásce 
dokonce vznikl seriál, co vy a psa-
ní?

Abych vám pravdu řekla, vzhledem 
k tomu, jaká je situace, že pro autora 
tady neexistují důstojné a férové pod-
mínky, pracuji spíš v oblasti hudby, a 
to mě dělá šťastnou.

Rozepsala jste nějakou další kni-
hu?

Ano, ale jsem tolik zaneprázdněná 
jinými a krásnými věcmi, a tak musím 
volit jedno, nebo druhé. Na dvou žid-
lích se sedět nedá. A mně současný 
stav plně vyhovuje, protože muzika 
člověku přináší plno krásy a pohle-
dů na svět, že toto prostředí nechci 
opouštět.   -zt-

Herečkou už nejsem, říká Eva Hudečková
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Na férový obchod se zaměřil 
veletrh v Dortmundu, z Tře-
bíče se ho zúčastnila Anna 
Machátová.

 Antonín Zvěřina

Veletrh FA!R & FRIENDS, zamě-
řený na férový obchod, se konal 
v Dortmundu od pátku 5. do nedě-
le 7. září. Z Třebíče se ho zúčastni-
la Anna Machátová, koordinátor-
ka projektu „Každá obec se počítá: 
společensky odpovědné nakupování 
- TEĎ!

„Veletrh FA!R & FRIENDS je nej-
větším německým veletrhem spojeným 
s férovým obchodem a zároveň byl oce-
něn v rámci iniciativy GERMANY AT 
ITS BEST, volně přeloženo Německo 
ve své nejlepší podobě,“ nastínila.

Doplnila, že záštitu převzala a 
osobní účastí veletrh podpořila 
ministryně pro spolkové záležitosti, 
Evropu a média Angelica Schwall-
Düren. 

„Už tato základní fakta by stačila, 
abychom měli představu, na jaké pozi-
ci je v Německu otázka férového obcho-
du, udržitelnosti a transparentní pro-
dukce,“ zdůraznila Machátová. 

Ohromující fakta
Nastínila další ohromující fak-

ta. Z katalogu veletrhu se v úvodu 
dozvěděla, že v Německu se féro-
vý obchod dostal do mainstreamu, 
to znamená je něčím běžným a pro 
většinu lidí akceptovaným faktorem 
života. 

„To je něco, o čem se nám v České 
republice může zatím jen zdát. Aktu-
ální obrat z roku 2013 činí v Němec-
ku 654 milionů EUR. To je pro nás 
už opravdu jen sci-fi ,“ poznamenala 
Machátová. 

Vzápětí se vrátila zpět k veletr-
hu. Ve dvou halách výstaviště Mes-
se Westfalenhallen Dortmund bylo 
možné vidět přehlídku všeho, co si 
lze s problematikou férového obcho-
du vybavit. 

„I pro nás už určitě neodmyslitelná a 
automatická je účast neziskového sek-
toru zastoupeného například kampa-
němi Fair Chocolate, fair trade města, 
školy a univerzity,“ nastínila.

Pokračovala, že letošního ročníku 
se zúčastnilo více než 160 vystavo-
vatelů. Mimořádnou byla také účast 
17 výrobců z jedenácti latinsko-ame-

ANNA MACHÁTOVÁ z Třebíče měla možnost poznat zázemí veletrhu zaměře-
ného na férový obchod v Dortmundu.  Foto: archiv A. Machátové

Veletrh podpořil férový obchod
Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské 

Ameriky dává možnost uživit se vlastní 
prací za důstojných podmínek. Dostá-
vají spravedlivě zaplaceno, pěstují s 
ohledem na životní prostředí a jejich 
děti můžou chodit do školy.

Projekt Každá obec se počítá 
– sociálně spravedlivý nákup teď!
Doba trvání: 
1.5.2013 - 30.4.2016

Partneři: 
 Česká republika - město Třebíč, 

Na Zemi
 Německo - město Dortmund, CIR
 Rakousko - město Wels, Südwind 

Agentur

Město Třebíč v rámci projektu 
realizuje tyto aktivity:

 analýza nákupního chování města 
Třebíč

 vypsání dvou veřejných zakázek, 
kde budou uplatněna kritéria společen-
sky odpovědného nakupování (sociální, 
etická, environmentální kritéria)

 zapojení do národní sítě odpověd-
ného nakupování

 síťování prodejců a podporovatelů 
fair trade produktů 

  vydání dvou informačních mate-
riálů (jeden zaměřený na veřejnost - 
informace o fair trade a druhý zaměřený 
na obce a města - informace o pilotních 
veřejných zakázkách)

 cesta na Jih - město se spolupodílí 
na organizaci cest do zemí produkce 
kávy a textilu

 realizace akcí pro veřejnost a zapo-
jení do kampaní, včetně výroby propa-
gačních předmětů

Fair trade je 
spravedlivý obchod

NĚMECKÝ Dortmund patří k městům, kde je podpora férových výrobků velice 
výrazná. Foto: archiv A. Machátová

rických států - Bolivie, Costa Rica, 
Ecuadoru, Dominikánské republi-
ky, Peru, Paraguaje, Brazílie, Chile, 
Mexika, Argentiny a Columbie.

Rozmanité výrobky
Na veletrhu byly k vidění textilie a 

oděvy z biobavlny, ručně vyráběné 
oděvy z přírodních materiálů, módní 
doplňky, šperky, výrobky z ekokůže a 
dřeva, vybavení domácností, přeho-
zy, koberce, nábytek, hračky, potra-
viny, káva a čaj, čokoláda a sušen-
ky, ovoce a ovocné šťávy, ořechy a 
sušené plody, víno, sůl, med, koře-

ní, umění, ručně malované obrazy, 
umělecká řemesla a paper art, květi-
ny, kosmetika či elektronika.

Kromě výrobců a obchodníků se 
tam ale prezentovaly také vzděláva-
cí instituce, které udržitelný rozvoj 
zahrnuly do svých strategií. Stylové 
občerstvení nabízelo také například 
africké speciality, curry a podobně.

„Vychutnat jste si je mohli ne u stolu, 
jak byste snad očekávali, ale na krabi-
cích a pultech vyrobených z dřevěných 
palet, které zdobily bylinky,“ podotkla 
účastnice.

Jídlo a konzumní spotřeba byla 
tématem i dalších doplňkových akti-
vit. Nejzajímavější byla prezentace 
deseti fotografi í s názvem „So essen 
sie“. Úkolem návštěvníků bylo přiřa-
dit k fotografi ím názvy států a porov-
nat týdenní spotřebu jídla jedné 
rodiny. 

Malý kvíz
„Pro zajímavost - zkusili byste si tip-

nout, která z následujících rodin měla 
nejvyšší spotřebu? Kuvajt, Austrálie, 
Čína, Japonsko, Ekvádor, Kuba, Mali, 
Čad, Německo, Bosna a Hercegovina,“ 
připravila test pro čtenáře Třebíč-
ských novin Machátová.

Dalším velkým tématem byla 
recyklace použitých materiálů. Na 
tomto veletrhu dokonce povýšená 
na „upcycling“ - z materiálu nevalné 
hodnoty vznikala i před očima náv-
štěvníků umělecká díla. 

„Opasky a kabelky z vyřazených 
hasičských hadic, čepice a tašky z juty, 
šperky a doplňky z duší z jízdních kol. 
Vím, že to zní neuvěřitelně a nevidět to 
na vlastní oči, také bych nevěřila,“ svě-
řila se nadšeně Anna Machátová.

Veletrh nebyl jen výstavou, ale i vel-
mi živoucím místem plný worksho-
pů, kterých se účastnily i děti a 
školáci, mladí i staří, lidé různých 
národností. 

Přednášky objasňující výrobním 
postupy a fóra na klíčová téma-
ta byly interaktivní a plné výměny 
výměn zkušeností a diskusí. „Ano, 
jistě, nechyběly ani otevřené kritické 
připomínky, ale vše se odehrávalo ve 
velmi konstruktivním duchu,“ připus-
tila Machátová.

Za třešničku na dortu považuje 
kuchařskou módní show. Kuchařská 
show představila originální recep-
ty z fair tradových a bio produktů, 
módní přehlídka zase přesvědčila, že 
i značka fair a bio může nabídnout 
zajímavé modely, pohodlné outfi ty 
pro každodenní nošení a dokonce i 
svatební šaty.

„Společenská odpovědnost fi rem, 
veřejné správy i jednotlivců je závaž-
ným a velmi aktuálním tématem. 
Německo se vydalo dobrou cestou a já 
osobně jsem velmi ráda, že i díky pro-
jektové spolupráci se nám tato ces-
ta přiblížila. A věřím, že každý z nás 
může svým chováním přispět k nezbyt-
ným změnám, které mohou udělat náš 
globalizovaný svět více FA!R,“ zdůraz-
nila na závěr Anna Machátová.
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Osmým dílem pokračoval seriál 
Světového poháru v kvadriatlonu. 
V neděli 24. srpna se letos podruhé 
vrátil do Maďarska na Balaton. Po 
červnovém dlouhém kvadriatlonu 
v Balatonudvari si to nyní závodníci 
rozdali ve sprintu v městečku Bala-
tonukali. 

Závod s názvem Henkel Sprint 
Quadratlon měl objemy 0,8-5-
20-5 km (plavání-kajak-kolo-běh) a 
nepřilákal na start nejlepší závodní-
ky světového poháru, kteří zřejmě 
dali přednost přípravě na MS v Ber-
líně. To se uskuteční poslední srpno-
vou sobotu. I přesto měl závod svo-
ji kvalitu a body v něm získané mají 
stejnou váhu, jako v každém závodu 
zařazeném do SP. 

Z České republiky se zúčastnili ten-
tokrát pouze dva závodníci a shodou 
okolností oba z Třebíče. Petr Mejz-
lík, startující v barvách TJ Spartaku 
Třebíč v kat. nad 50 let, v Maďar-
sku letos nenašel přemožitele a zví-
tězil v čase 2:12,00 h (celkově 8.) 
před Gáborem Magyarem a Jánosem 
Téglasem (oba Maďarsko). 

Zdeněk Mikoláš, který hájí bar-
vy KLM Třebíč, se v kat. nad 60 
let umístil na 2. místě, za Istvánem 

PETR MEJZLÍK I ZDENĚK MIKO-
LÁŠ získali v Maďarsku medaile.

 Foto: archiv P. Mejzlíka

Světový pohár vkvadriatlonu
se konal na Balatonu

Závěrečný díl Českého poháru v 
dlouhém triatlonu  FORD CZECH-
MAN TOUR ČP se konal v Příbra-
mi. Závod s názvem Klasik Duatlon 
byl sedmým a zároveň posledním 
dílem tohoto seriálu ČP. Skládal se 
z 5 kilometrů běhu, 60 kilometrů 
na kole a závěrečných 15 kilomet-
rů běhu. Ovládli jej Luboš Truhlář a 
Slovenka Veronika Otrubová.

Z oddílu triatlonu TJ Spartaku Tře-
bíč se jako ve většině závodů toho-
to seriálu postavili na startovní čá-
ru v kat. 45-49 let Milan Procházka 
a v kat. 55-59 let Petr Mejzlík. Obě-
ma šlo o to, dostat se na stupně vítě-
zů nejen v tomto závodě, ale i v cel-

kovém hodnocení svých kategorií v 
prestižní sérii FORD CZECHMAN 
TOUR ČP 2014. 

Podařilo se obojí. Milan době-
hl třetí z více než 80 účastníků v ča-
se 3:21,54 h (celkově 24.) a Petr 
s časem 4:13,02 h (55.) na stejné 
pozici své kategorie. 

A díky těmto výsledkům je koneč-
né pořadí kategorie 45-49 let násle-
dující: 1. Lácha Pavel (Č. Budějovi-
ce) 398,05 b, 2. Švarc Petr (Příbram) 
378,73 b a 3. Procházka Milan 
378,90 b. A kat. 55-59 let: 1. Krejčí 
Ivo (Uničov) 397,03 b, 2. Kašpárek 
Petr (Pardubice) 395,15 b a 3. Mejz-
lík Petr 378,56 b. -zt-

Triatlonistům se dařilo

Zdeněk Joch, třebíčský cyklista, 
opět letos ukázal své kvality. Na svě-
tovém poháru v rakouském Hartber-
gu se umístil v časovce jednotlivců 
na trase dlouhé 17,6 km na úžasném 
druhém místě, s časem 24:38:57, 
ve své kategorii Master IV. V této 
kategorii startovalo 22 závodníků z 

celého světa. Mistrovství světa, jako 
každoročně, proběhlo v rakouském 
St. Johannu a i tam Joch zabodoval. 
Na trati dlouhé 20 km v silné konku-
renci 33 závodníků v kategorii Klass 
7 obsadil skvělé 3 místo, s časem 
27:40:96 a průměrnou rychlostí 43 
km/h. -zt-

Cyklista Joch patří ke špičce

ZDENĚK JOCH ukázal svoje kvality.  Foto: archiv Z. Jocha

Na počátku se v Praze uskutečnilo 
republikové fi nále soutěže OVOV – 
Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů. Tuto soutěž vymysleli a záro-
veň i organizují dva olympijští vítězové 
v atletickém desetiboji – Robert Změ-
lík a Roman Šebrle. 

Závodí se v deseti disciplínách – 
sprintu na 60 metrů, skoku do dálky, 
hodu míčkem, běhu na kilometr, troj-
skoku snožmo z místa, hodu medi-
cinbalem, přeskocích švihadla za dvě 
minuty, sed–lezích, klicích a shybech 
– rovněž za dvě minuty.

Letos se fi nále v Praze poprvé zúčast-

nilo i družstvo žáků Základní školy T. 
G. Masaryka Třebíč a v soutěži jed-
notlivců Ondřej Hort ze stejné školy. 
Družstvo ve složení Jitka Navrkalová, 
Eliška Trojanová, Adéla Škrdlová, Sára 
Pánková, Jakub Vlk, Lukáš Marek, 
Karel Muzikář a Marek Hobza obsa-
dilo celkové 39. místo, což je v konku-
renci více než dvou tisíc škol, které se 
do tohoto projektu zapojily, jistě velký 
úspěch. Ondra obsadil v rámci repub-
liky osmé místo a získal diamantový 
odznak OVOV. Všem žákům děku-
jeme za vzornou reprezentaci školy i 
města. –dh-

ÚSPĚŠNÍ reprezentanti Základní školy T. G. Masaryka z Třebíče.
 Foto: archiv školy

Reprezentovali školu i město

Zakariásem z Maďarska, časem 
2:35,44 h. Celkovým vítězem závo-
du se stal Maďar István Varga, časem 
1:48,08 h. Mejzlíkovi se tak podařilo 
navýšit bodový zisk ve SP o 10 bodů 
a v průběžném pořadí posílit šan-
ci na pohárové vítězství. „Závod mi 
vyšel, jak jsem potřeboval,“ konstato-
val Mejzlík. -zt-
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Ve fanzóně na Letenské pláni při utká-
ní České reprezentace s Nizozemskem 
bylo možné narazit na zajímavé fot-
balové osobnosti, jako na Pavla Kuku, 
Miroslava Kadlece, Antonína Panenku, 
Horsta Siegela nebo trenéra vicemistrů 
Evropy 1996 Dušana Uhrina staršího 

(na snímku vlevo), se kterým se setkal 
manažer kapely BAGR Karel Ošme-
ra. „Vstup do kvalifi kace nám vyšel zna-
menitě. Brankami Dočkala a Pilaře jsme 
porazili Nizozemí, tedy třetí tým nedávno 
skončeného mistrovství světa v Brazílii,“ 
liboval si po utkání Ošmera. -zt-

DUŠAN UHRÍN (vlevo) a manažér třebíčské skupiny BAGR Karel Ošmera.
 Foto: archiv K. Ošmera 

Manažer se vyfotil s trenérem

Nejstarší český turnaj pro děti do 
desíti let v Coach-Ballu, nazvaný 
„Na Hvězdě“, hostil v neděli 7. září 
2014 stejnojmenný třebíčský are-
ál. Na Vysočinu se už pošesté sjela 
pětice nejlepších týmů, aby bojo-
vala o velký putovní pohár ve zjed-
nodušené formě baseballu, při kte-
ré mladým hráčům nadhazuje míč 
jejich trenér – coach.

V předpremiéře měly týmy mož-
nost odehrát část utkání na nově 
budovaném mládežnickém hřišti, 
které vyrůstá v těsném sousedství 
hlavního stadionu. Vedle domácí 
Třebíče, Nuclears, a obhájce prven-
ství z loňského roku Draků Brno 
dostaly na turnaj pozvánku kluby, 
jejichž výběry se nejlépe umístily 
na červnovém Zlatém Superpohá-
ru (Českém baseballovém poháru 
pro kategorii do 10 let).

V úvodním kole porazili Draci 
brněnský Pipas  7:1 a Třebíč Hro-
chy Brno 8:1. Oba vítězné týmy 
následně nenašly přemožitele ani 
mezi ostatními celky, takže jejich 
vzájemný zápas v posledním kole 
základní části se po dohodě účast-
níků stal rovnou i finálovým utká-
ním. 

Do průběhu turnaje zasáhl ješ-
tě Sokol Hluboká, který předvá-
děl sympatické výkony a důklad-
ně potrápil i pozdějšího finalistu z 
Brna. Hluboká Drakům podlehla o 
jediný doběh 2:3.

Tradiční turnaj „Na Hvězdě“ 
nabídl v letním prosluněném poča-
sí porci celkem deseti kvalitních 
zápasů, které se opět staly výbor-

nou prověrkou před blížícím se 
vrcholem sezóny v podobě mis-
trovství České republiky. Páté mís-
to v Třebíči obsadila Hluboká, 
před Hrochy Brno, a pohár za třetí 
místo si odvezl brněnský Pipas.

Po čtyřech letech se opakovalo 
finále mezi Draky a Třebíčí. Domá-
cí Nuclears chtěli soupeři oplatit 
porážku z roku 2010, kdy jim pod-
lehli 8:11. 

Brněnský tým ale dokázal udržet 
rozhodující utkání po celou dobu 
pevně ve své režii a zaslouženě 
mu patří první místo. Velký putov-
ní pohár se tak už po páté stěhuje 
na Městský baseballový stadion v 
Brně. V Třebíči zůstal, stejně jako v 
prvních dvou ročnících, sloupový 
pohár za druhou příčku.

Nejužitečnější hráče si určo-
vali trenéři jednotlivých týmů. 
Za Sokol Hluboká se jím stal 
Michal Malát, u Hrochů Brno Tim 
Whitehead, za Pipas Brno Tomáš 
Urbánek, Třebíč Nuclears zvolili 
Petra Treteru a v Dracích Brno byl 
vyhlášen nejužitečnějším hráčem 
Šimon Klacl.

V příštím ročníku turnaje „Na 
Hvězdě“ se už bude hlavní dění 
odehrávat na novém mládežnic-
kém hřišti, jehož provoz by měl 
oficiálně zahájit tradiční charita-
tivní turnaj na závěr sezóny. 

Naposledy putoval výtěžek z cha-
ritativního turnaje na dětské oddě-
lení třebíčské nemocnice, letos 
bude výnos určen na dovybavení 
nového hřiště pro mládež, na kte-
rém se turnaj uskuteční. -zt-

V ostré prověrce vybojovala 
Třebíč druhé místo

Poprvé v pětadevadesátileté historii 
třebíčské atletiky absolvovala prvoli-
govou soutěž společně družstva mužů 
i žen. A absolvovala ji úspěšně, když 
muži už potřetí za sebou skončili dru-
zí, zatímco ženy, ve své první sezoně 
po loňském postupu z II. ligy, obsadily 
šesté místo.

Rozhodlo o tom poslední kolo sou-
těže, které se konalo v pražském Ede-
nu. Muži, kterým chyběl překážkář 
Paďour, a po zranění na ME v Curychu 
měl omezenou možnost startu dese-
tibojař Sýkora, se vzdali pomyšlení na 
souboj s vedoucím Olympem a jistili 
svou celkovou druhou příčku. 

Kolem nich však probíhal zuřivý boj 
o záchranu, který pro sebe mohut-
ným fi nišem rozhodli zpočátku sezony 
nevýrazní Bílinští a Domažličtí. V kli-
du zůstal Spartak Praha 4, a také Plzeň, 
neboť oba tyto oddíly měly z jarní části 
„nahráno“. Celkem odevzdaně sestou-
pila pražská Sparta, naopak vše pro 
záchranu dělala Stará Boleslav. Nespa-
silo ji však ani trojnásobné prvenství 
reprezentanta Tesaře a padá do II. ligy. 

Z členů družstva Jana Vaňka se v 
posledním kole s vrhači Matejem 
Gašajem (27 bodů) a Michalem Holi-
cou (16) blýskli také oštěpař Jiří Dvo-
řák (16) a výškař Jan Kašpar (13), 

který jediný dokázal svou disciplínu 
vyhrát. Bez respektu šel do soupeřů 
Aleš Svoboda (14), úspěšný ve třech 
skokanských disciplínách.

Zmíněný Jiří Sýkora (11) mohl 
po zranění kotníku nastoupit jen ve 
vrzích. Své poslední ligové vystoupe-
ní v třebíčském dresu si asi představo-
val jinak, přesto obětavě zabodoval v 
kouli, oštěpu i disku. Jestliže Sýkora 
měl hvězdnou sezonu pokaženou zra-
něním v závěru, mílař Josef Rygl (8), 
který se trápil celý rok, se prosadil 
právě v posledním ligovém závodě. 

Pro všechny závodníky bez rozdí-
lu platí, že se poctivě podíleli na dal-
ším z velkých úspěchů třebíčské atle-
tiky, která ještě neměla ve své historii 
družstvo, jež by v jedné „pětiletce“ I. 
ligu dvakrát vyhrálo a třikrát skončilo 
druhé. 

Družstvo žen vedené Jiřím Kline-
rem, nemělo zdaleka takové ambice. 
Možnost vystoupit na vyšší než šes-
tou příčku zhatila vždy v každém kole 
absence jedné z rozhodujících závod-
nic. Nejinak tomu bylo i v Edenu, kde 
chyběla Veronika Janíčková, která si 
obnovila svalové zranění při Velké 
ceně Třebíče. 

Na místě jedničky družstva ji 
zastoupila Bára Doležalová (16,75 

bodu), která úspěšně absolvovala oba 
sprinty, dálku, a navíc sprinterskou i 
čtvrtkařskou štafetu. Výrazněji zabo-
dovaly už jen Monika Sedláčková (9) 
a Kristýna Dobrovolná (8,25). Obě 
byly úspěšné nad vysokými překážka-
mi, Sedláčková navíc v kouli. 

V posledním kole tak družstvo 
skončilo až sedmé, vzhledem k násko-
ku z kol předchozích ale s přehledem 
uhájilo celkové šesté místo.  

Výkony závodníků a závodnic 
Spartaku Třebíč ve 4. kole I. ligy v 
Edenu: 100 m: 8. Netymach 11,21 
– 6. Doležalová 12,76, 8. Tesařo-
vá 13,07. 200 m: 8. Kroupa 23,01, 
10. Netymach 23,06 - 5. Doležalová 
26,69, 16. Dobrovolná 28,66. 400 m: 
6. Beránková 64,51. 800 m: 10. Ry-
gl 2:00,15, 14. Janíček 2:04,32 – 11. 
Beránková 2:32,32. 1500 m: 4. Rygl 
4:03,4 – 6. M. Sedláková 4:56,99. 100 
m př: 4. Dobrovolná 16,16, 8. Sedláč-
ková 17,04, 10. Březnová 17,53. 400 m 
př: 6. Březnová 68,01, 9. Vejmelková 
70,27. 4 x 100 m: 6. Vejmelková Tesa-
řová Dobrovolná Doležalová 51,67. 4 
x 400 m: 5. Beránková M. Sedláková 
Březnová Doležalová 4:19,04. Chůze 
20 km: 4. Zeibert 2:26,07, 5. Marek 
2:34,03. Dálka: 11. Dolák 595 – 7. 

Doležalová 528. Trojskok: 4. Svobo-
da 13,12, 8. Dvořák 12,46, 9. Kašpar 
12,20. Výška: 1. Kašpar 195, 7. Dvo-
řák 185, 8. Svoboda 185. Tyč: 7. Svo-
boda 335. Kladivo: 2. Gašaj 52,72, 4. 
Holica 49,94. Koule: 2. Gašaj 15,06, 
8. Sýkora 13,48, 10. Holica 13,15, 15. 
Kliner 12,55. Oštěp: 2. Dvořák 63,33, 
7. Sýkora 53,92, 11. Dolák 46,33, 12. 
Kliner 44,18 – 9. Sylvestrová 29,09. 
Disk: 2. Gašaj 54,62, 3. Holica 53,03, 
7. Sýkora 44,60, 12. Kliner 39,13. 

Pořadí družstev v kole: Muži: 1. 
Olymp Praha 190, 2. Domažlice182, 
3. Bílina 159, 4. Spartak Třebíč 132, 
5. Spartak Praha 4 118, 6. Stará Bole-
slav 110, 7. Škoda Plzeň 91, 8. Sparta 
Praha 56. Ženy: 1. Slavia Praha 216, 
2. Spartak Praha 4 181, 3. Tábor 146, 
4. Stará Boleslav 121,5, 5. Plzeň 115, 
6. Beroun 72, 7. Spartak Třebíč 63, 8. 
České Budějovice 56. 

Celkové pořadí I. ligy: Muži: 1. 
Olymp Praha 31, 2. Spartak Třebíč 25, 
3. Spartak Praha 4 18 (527), 4. Ško-
da Plzeň 18 (506), 5. Domažlice 16 
(514), 6. Bílina 16 (499,5), 7. Stará 
Boleslav 13, 8. Sparta Praha 7. Ženy: 
1. Slavia Praha 32, 2. Spartak Praha 4 
26, 3. Tábor 25, 4. Stará Boleslav 20, 
5. Plzeň 17, 6. Spartak Třebíč 11, 7. 
Beroun 9, 8. České Budějovice 4. miz

Atleti byli v I. lize opět druzí, atletky šesté

V  hlavním městě Tádžikistánu v 
Dušanbe se konalo mistrovství svě-
ta juniorů a veteránů v Taekwon-do 
ITF. Soutěže se v kategorii veteránů 
zůčastnil třebíčský závodník Jaroslav 
Mašek, člen českého reprezentační-
ho týmu. Podmínky na místě soutěže 
byly klimaticky náročné, teploty běž-
ně dosahovaly 40°C, na druhou stra-
nu organizace a zázemí pro výpravy 
byly nachystány výborně. 

Borec z Třebíče soutěžil v disciplí-
nách: sestavy, sportovní boj a pře-
rážení. Individuální úspěch získal 

hned v první disciplíně, sestavách, 
kde získal zlatou medaili. Zlatý kov 
získal ve stejný den i v týmových 
sestavách. V přerážení zůstal v silné 
konkurenci dalších siláků bez medai-
le, ale zadařilo se ve sportovním boji, 
kde pomohl českému týmu ke stříbr-
né medaili. 

Veteránské části výpravy se i přes kva-
litní konkurenci celkově dařilo, naopak 
junioři se prosazovali hůře. V hodno-
cení států první tři místa obsadili tra-
dičně silné země KLDR a Rusko, které 
doplnil domácí Tádžikistán. -zt-

Přivezl  medaili z mistrovství
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
- Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

4. 10. 2014 Slovácké vinohra-
dy, autobusový zájezd na turistický 
pochod, začátek v Hodoníně, trasy 
pěší 14 a 20 km z Hodonína, 6 a 12 
km z Dolních Bojanovic na Dolní 
Bojanovice, Poddvorov a Nechory. 
Cíl v Prušánkách. Odjezd autobusu 
mezi 6.00 – 6.20 hod. z různých míst 
Třebíče.

4. 10. 2014 Krajem Šimona kou-
zelníka, turistický pochod v Hněv-
kovicích u Humpolce, start v klu-
bovně TOM Šlápoty, trasy pěší 
14, 20, 35 a 50 km, cyklo 20, 30 a 
60 km. Trasy vedou okolím hradu 
Orlík, Lipnice nad Sázavou a Prose-
če. Doprava vlastními auty.

4. 10. 2014 Podzimní medlá-
necký pochod, turistický pochod 
v Brně - Medlánkách, start v kultur-
ním centru Sýpka, trasy 15, 20, 25, 
35 a 50 km. Trasy vedou na Babu, 
Kuřim, Babí lom, Vranov, Alexan-

drovu rozhlednu, Adamov, Útěchov 
a Soběšice. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 6.18 / z Boroviny v 6.03. 
Návrat z Brna vlakem v 13.20, 13.39, 
15.20, 15.39, 17.20, 18.39.

11. 10. 2014 Oslavička - Nesměř-
ská hájovna - Eliášova mysliv-
na - Oslava - Budišov  (17 km). Z 
Oslavičky si lze zajít na rozhlednu 
Rubačka   (+ 3 km). Na trase NS 
Nesměřské údolí, zřícenina  hradu 
Templštejn,   v Budišově zámek a vě-
trný mlýn. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 8.39 / z Boroviny v 8.25. 
Návrat vlakem z Budišova v 14.43, 
16.48.

11. 10. 2014 Tišnovská pade-
sátka, turistický pochod v Tišnově, 
start v sokolovně, trasy pěší 8 až 50 
km, cyklo 25 až 50 km. Trasy vedou 
na Šerkovice, Sýkoř, Skorotice, Hlu-
boké u Kunštátu, Lomnici, Kozárov 
s rozhlednou Babylon, Rašov, Jam-
né, Lomničku a Čimperek. Odjezd 
z Třebíče vlakem z hl. n. v 6.18 (z 
Boroviny v 6.03 nebo autobusem 
v 6.56). Návrat vlakem z Tišnova v 
14.30, 16.30, 17.30.

Turistika
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18. 10. 2014 Šumná - Lesná 
- Lusthaus - Ledové sluje - 
Hamerské údolí - Vranov - vodní 
nádrž - Švýcarské údolí - Šumná 
(18 km), možnost prodloužení z 
Lesné na Ledové sluje přes Čížov 
(+6 km). Na trase v Čížově muze-
um železné opony, lovecký záme-
ček Lusthaus, vyhlídka Obelisk u 
Ledových slují, Mahrova studán-
ka, ve Vranově si lze projít míst-
ní naučné stezky, podívat se po 
památkách, na zámek, a vylézt 
si na vyhlídky. Odjezd vlakem z 
Třebíče hl. n. v 6.08 (z Boroviny 
v 6.12) ze Starče v 7.20. Návrat 
vlakem ze Šumné v 15.26, 17.26, 
19.26.

24.-26. 10. 2014 Podzimní Vyso-
činou, turistický pochod ve Žďá-
ru n. Sázavou, start v 5.ZŠ na ulici 
Palachova, trasy 10 až 50 km. Tra-
sy vedou do oblasti Žďárských vr-
chů. Možná účast v kterýkoliv den. 
Odjezd autobusem z Třebíče v 6.56. 
Návrat ze Žďáru vlakem v 15.32, 
16.10, 17.32, nebo autobusem v 
16.05.

28. 10. 2014 Brtnice - údolí Brt-
ničky - Rokštejn - Dolní Smrčné - 
Bransouze (13 km). Po cestě staré 
trampské tábořiště, možnost opeče-
ní buřtů. Odjezd autobusem z Tře-
bíče v 7.20 (zastávky i Hájek a Boro-
vina), návrat vlakem z Bransouz v 
11.55, 13.55, 15.52, 17.56. -zt-

Úspěšného třebíčského atleta Jiří-
ho Sýkoru a jeho trenéra Pavla Svo-
bodu přijalo vedení třebíčské radni-
ce na tiskové konferenci na počátku 
měsíce září. Místostarosta Pavel Svo-
boda připomněl, že Sýkora 23. čer-
vence získal titul juniorského mistra 
světa v desetiboji.

„Je to první mistr světa v historii 
atletiky České republiky,“ zdůraznil. 
Podotkl, že to se v minulosti nepo-
vedlo ani takovým velikánům, jako 
je Špotáková, Železný či Změlík.

„Je to obrovský úspěch, a protože 
Sýkora samozřejmě reprezentoval 
i město, rada se rozhodla udělit mu 
fi nanční odměnu,“ naznačil místosta-
rosta Svoboda. Upozornil, že už 
v minulosti město atleta několikrát 
ocenilo.

„Mám radost, že se našeho setkání 
zúčastňuje i můj jmenovec trenér, kte-
rý má na úspěchu mladého závodníka 
nemalý podíl,“ poznamenal místosta-

rosta. S úsměvem vzpomínal, že si je 
lidé v minulosti často pletli. 

Starosta Pavel Heřman upozornil, 
že částka přidělená atletovi, kterou 
chce jeho úspěch ocenit, není pří-
liš vysoká - dvacet tisíc korun, ale 
to neznamená, že by si ho město 
nevážilo. „Rada vyšší částku přidělit 
nemůže,“ vysvětlil Heřman. 

Místostarosta Milan Zeibert uvedl, 
že město Třebíč tušilo, že se Sýkora 
kvalifi kuje na mistrovství světa do 
zámoří, a společně s trenérem ho 
v květnu v předstihu ustanovilo jako 
vyslance Třebíče na této akci. Jiřímu 
Sýkorovi pogratulovali i místostaros-
tové Pavel Pacal a Marie Černá.

Za oba pak poděkoval vedení měs-
ta trenér Pavel Svoboda. Netajil, že 
podmínky pro atlety se za dobu jeho 
působení v Třebíči značně změnily 
k lepšímu, což ho pochopitelně těší. 

 -zt-

NA SNÍMKU trenér Pavel Svoboda (vlevo) a úspěšný desetibojař Jiří Sýkora.
 Foto: Antonín Zvěřina

Atlet získal fi nanční odměnu
Ještě nedozněly oslavné ódy na 

výkon atleta Spartaku Třebíč Jiřího 
Sýkory na mistrovství světa juniorů 
v oregonském Eugene, kde zvítězil v 
soutěži desetibojařů, a už přišel blesk z 
čistého nebe v podobě veřejného pro-
hlášení šéft renéra reprezentace Tomá-
še Dvořáka, podle kterého Jirka potře-
buje pořádného trenéra.

Nic nemohlo třebíčské atletické 
fanoušky překvapit víc, než tento neu-
věřitelný názor z úst bývalého dese-
tibojaře, který navíc práci Sýkorova 
trenéra Pavla Svobody osobně zná. 
V době, kdy Dvořák pomalu končil 
závodní kariéru, setkával se na repre-
zentačních soustředěních se Svobo-
dou a jeho tehdejšími svěřenci, Jiřím 
Klinerem a Petrem Svobodou, který 
se v dorostenecké a juniorské kategorii 
rovněž věnoval vícebojům. 

Teprve postupně přecházel na pře-
kážky, o čemž Dvořák také ví, neboť 
právě jeho pěkně proháněl. Že by tedy 
šéft renér české reprezentace neznal  
metody a výsledky úspěšného třebíč-
ského trenéra, je vyloučeno. Že jeho 
vlastní metody jsou jiné než Svobodo-
vy, je mezi atlety známo. 

Přesvědčil se o tom i Jiří Sýkora, 
jehož šéft renér po zranění při desetibo-
ji na ME v Curychu tlačil k pokračová-
ní v soutěži. To, že nedávná sportovní 
hvězda, a dnes jakési „marketingové“ 
jméno Českého atletického svazu, hra-
je divnou hru s trenérem, který je nao-
pak symbolem nebývalého vzestupu 
atletiky v jednom vysočinském městě, 

nedává žádný smysl. 
O tom, kdo a jak bude talentované-

ho rodáka z Ptáčova trénovat, naštěs-
tí Tomáš Dvořák nerozhoduje. Pavel 
Svoboda a Jiří Sýkora si navzájem 
vyhovují natolik, že spolu spojili své 
další životní kroky. Závodník, který 
odchází studovat do Prahy, přestupu-
je do tamního Olympu, který zároveň 
angažoval i jeho dosavadního trenéra. 

Ten po šestnácti letech opouští Tře-
bíč a stěhuje se na penzi blíž k Praze, 
aby byli s manželkou nablízku vnou-
čatům. Z Třebíče můžeme oběma už 
jen poděkovat za reprezentaci naše-
ho města (v celostátních denících se 
po americkém úspěchu - na rozdíl 
od místního tisku - téměř neobjevily 
informace, odkud Sýkora je a kdo ho 
všechno naučil) a popřát jim v pražské 
džungli hodně úspěchů. 

Možná že pak i šéft renér reprezen-
tace, ať už jím bude kdokoli, ocení as-
poň dodatečně  trenéra Svobodu, jak 
to dodnes činí jeho jmenovec Luděk, 
který od něj před lety převzal dalšího 
jmenovce, Petra. Ve chvíli, kdy se Petr 
Svoboda vrátil do vrcholné atletiky, 
stojí za to připomenout vzkaz Luď-
kův Pavlovi po jeho vítězství na HME 
v Paříži v roce 2011: „Nebýt toho, že 
jsi – v dobrém slova smyslu - takový vůl, 
tak tam ten Svoboďák dneska na tý bed-
ně nestál!“  Text zprávy, kterou poslal 
Pavlovi Svobodovi po letošním Cury-
chu Tomáš Dvořák, neprozradím. Vzal 
by čtenářům iluze o jedné sportovní 
legendě.  Milan Zeibert   

Mistr světa to nemá jednoduché

Za účasti téměř 900 startujících ze 
Slovenska, Polska, Chorvatska, Litvy, 
Maďarska, Ukrajiny, Slovinska a České 
republiky se v sobotu a v neděli  konal 
mezinárodní turnaj v judo - Brno cup 
2014, jehož výsledky jsou započítává-
ny do Českého poháru. Této soutěže se 
zúčastnili i dva vybraní zástupci oddílu 
juda TJ Spartak Třebíč. Dalšího úspě-

chu zde dosáhla mladší žákyně Patricie 
Čopfová, která   sice na úvod prohrála se 
soupeřkou z Litvy, ale ve všech dalších 
zápasech zvítězila, a obsadila 3. místo a 
získala bronz ve váhové kategorii do 57 
kg. Mezi mladšími žáky startoval Milan 
Rybnikář, který skončil ve vyřazovacích 
zápasech. Výbor oddílu juda blahopřeje k 
dosaženému umístění.  -zt-

Čopfová získala bronz
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