
Připravili prohlídky
Kostýmované prohlídky připravi-

lo pro zájemce Muzeum Vysočiny se 
sídlem v Třebíči. Uskuteční se ve vald-
štejnských komnatách a klášterních 
chodbách v třebíčském zámku. Pro-
hlídky se konají v sobotu 1., 8., 15., 22., 
a 29. listopadu. 

Veřejnost je může navštívit i v pon-
dělí 17. listopadu. Poslední příležitost 
lidé mají v sobotu 16. prosince. Pro-
hlídky Vladštejnové na Třebíči začínají 
v 9.30 a 10 hodin, Svět portálů a bran 
v 11 a 11.30 hodin.  -zt-

Nabízí výstavu 
Spojení staré a moderní architektury 

při obnově kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Neratově, výstava s tímto 
názvem probíhá v Katolickém gymná-
ziu. Zájemci si ji mohou prohlédnout 
do pátku 21. listopadu. Pro veřejnost je 
otevřená ve dnech školního vyučování 
od 8 do 15 hodin.   -zt-

SRAZ OBYVATEL KOČIČINY: Zcela ojedinělá událost se stala v Třebíči, v sobotu 25. října. Sraz si dali rodáci z místní čtvrti 
Kočičina. Sešlo se jich zhruba 150. Zásluhu na tom má Marie Blažková.  Foto: Antonín Zvěřina 

Zvolení zastupitelé
Zuzana Kratochvílová  ANO 2011
Miloslav Josífk o  ANO 2011
Pavel Franěk  ANO 2011
Pavel Janata  KDU-ČSL
Josef Klíma  KDU-ČSL
Ondřej Křižan  KDU-ČSL
Marie Černá  Třebíč můj domov
Radek Číhal  Třebíč můj domov
Julie Dolejší  KSČM
Milan Ustohal  KSČM
Hana Máchalová  KSČM
Danuše Milotová  KSČM
Milan Zeibert  Břehy
Milan Šťastný  Břehy
Hana Houzarová  Břehy
Jaromír Barák  Třebíč Občanům!
Alexandra Svobodová
 Třebíč Občanům!
Rostislav Štork  Třebíč Občanům!
Pavel Heřman  „volba TR“
Jolana Smolová  „volba TR“
Pavel Pacala  Pro Třebíč
Jaromíra Hanáčková  Pro Třebíč
Daneš Burket Pro Třebíč
Martin Svoboda  Ta naše Třebíč
Naděžda Dobešová  ČSSD
Vladimír Malý  ČSSD
Petr Vašíček  ČSSD

Koalici se do uzávěrky Třebíč-
ských novin nepodařilo v Tře-
bíči dojednat. 

 Antonín Zvěřina

Celkem deset stran a sdružení se 
dostalo do zastupitelstva města Tře-
bíče. Současná koalice získala jede-
náct mandátů. Jedná se o občan-
ská sdružení Pro Třebíč, Třebíč můj 
domov, „volba TR“, Ta naše Třebíč, a 
Břehy. 

„volba TR“ je nástupnické sdružení 
„Heřman zpátky na radnici!!!“, a Ta 
naše Třebíč nahradila Věci veřejné. 
Tato koalice oslovila KDU-ČSL, kte-
rá by díky třem mandátům doplnila 
počet koaličních zastupitelů na čtr-

náct. To by zaručovalo v sedmadva-
cetičlenném zastupitelstvu nadpolo-
viční většinu. 

KDU-ČSL tuto nabídku odmít-
la. Strana se spojila s ANO 2011 a 
se sociálními demokraty. Ani toto 
uskupení nedisponuje většinou. Ve 
hře jsou tedy další varianty. Pokud 
se spolupráce vylučuje s vítěznými 
komunisty a sdružením Třebíč Obča-
nům, musí tyto strany oslovit někoho 
se stávající koalice. 

Veškerá jednání skončila až po uzá-
věrce Třebíčských novin. Zdá se, 
že letošní vyjednávání budou ještě 
bouřlivá. Rozštípnout se měla celá 
situace ve čtvrtek 30. října. 

Pro srovnání: před osmi lety koalici 

va čele s ODS podpořili komunisté. 
Ti tehdy nechtěli dopustit předčas-
né volby a jejich podpora trvala celé 
čtyři roky. 

Před čtyřmi lety se podařilo potřeb-
ný počet hlasů sestavit, byť se Jaromír 
Barák, kandidující za „Heřman zpát-
ky na radnici!!!“ od koalice odtrhl. V 
průběhu volebního období nahradil 
Marii Rynešovou, která se mandátu 
v zastupitelstvu vzdala. Letos Barák 
postavil svoji kandidátku Třebíč 
Občanům a získal tři mandáty. 

Je zřejmé, že roztříštěnost jednáním 
příliš nesvědčí. Domluva je složi-
tá. Zatím tedy nemůžeme čtenářům 
sdělit, kdy se sejde ustavující zastu-
pitelstvo.   

Jednání o koalici neskončila
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Jako mezinárodní skupina se 
svými rakouskými pobočkami ve 
Vídni a ve Welsu dosáhla DEL-
TA v Rakousku velmi prestižního 
ocenění Green and Blue Building 
Awards (GBB Award) v kategorii 
Produkty. Na detaily jsme se krát-
ce zeptali jednatele české poboč-
ky sídlící na Komenského náměs-
tí v Třebíči, Erika Štefanoviče. 

Přiblížíte nám, za co konkrétně 
DELTA toto ocenění získala?

GBB Award oceňuje obzvlášť 
udržitelné projekty nemovitostí, 
jež kladou důraz na nenarušení stá-
vajícího sociálního prostředí a plně 
respektují ekologické podmínky.

Co to znamená v praxi?
DELTA se snaží dlouhodobě věno-

vat pozornost výstavbě orientova-
né na životní cyklus budovy. Přímo 
v praxi na svých stavebních projek-
tech potvrzuje, v jakých detailech 
stavebního procesu a jeho pláno-
vání, se ukrývá potenciál udržitel-
ného rozvoje. A právě to přesvěd-
čilo porotu k udělení 2. místa takto 
významného ocenění. „Obzvlášť ve 
stavebním odvětví a v oblasti nemo-
vitostí je udržitelnost jednou z nej-
větších výzev. Jako komplexně mys-
lící fi rma klade DELTA už více let 
důraz na to, vyrovnat se s odpověd-
ností vůči udržitelnosti jako archi-
tekt, generální projektant a stavební 
manažer. Přemýšlet o budově jako o 
funkčním celku po celou dobu její 

životnosti včetně demo-
lice. O to více nás těší 
toto výjimečné ocenění.

Patříte k průkopní-
kům tohoto stylu zele-
né výstavby v Rakous-
ku?

V Rakousku máme za 
sebou nejvíce již zre-
alizovaných projek-
tů. Mezi naše aktuální 
úspěchy patří rozhodně například 
projekt bytového domu Steinhaus 
v Dolním Rakousku, projektový 
management největšího student-
ského kampusu pro Ekonomickou 
univerzitu ve Vídni. U slovenských 
sousedů jsme na jaře dokončili 
administrativní budovu Eco Point 
v Košicích. Za průkopníka nás lze 
rozhodně považovat zejména na 
Ukrajině, kde jsme koncem března 
zrealizovali a úspěšně zkolaudova-
li pro skupinu REWE Group první 
green market společnosti BILLA na 
Ukrajině. A to i přes komplikované 
politické podmínky, které tu vládly 
a vládnou.

Jaká byla realizace tohoto eko-
logického supermarketu na Ukra-
jině?

První zelený projekt BILLA byl 
dokončen v březnu, nepokoje v 
Kyjevě tedy předtím naštěstí nepů-
sobily nepříznivě na proces výstav-
by. Avšak přestože je tento projekt 
prvním ekologickým supermar-

ketem Retail-Green-
Building na Ukrajině a 
normálně by byl médii 
považován za velmi 
užitečný a populární 
počin vzhledem k růs-
tu cen plynu, díky krizi 
byl bohužel potlačován 
zájem tisku. Média se 
soustředila na událos-
ti související s okupací 
Krymu a na další vývoj. 

Jaké by bylo dnes uřídit výstav-
bu na Ukrajině?

Výstavba je možná, stejně jako to 
bylo možné před revolucí, jen inves-
torům na všech stranách chybějí 
peníze. Období fi nanční krize mno-
hé fi rmy hospodářsky nepřežily. 
Buď zemi opustily, nebo zredukova-
ly své aktivity na minimum. Změny 
na úřadech jsou rovněž na denním 
pořádku, což má za následek nejas-
nosti v úředních postupech.

A jak je tomu v dalších zemích 
střední a východní Evropy? 

Green Buildings, nebo tzv. objek-
ty trvale udržitelného rozvoje, jsou 
defi nitivně na vzestupu. Nájemci 
nebytových nemovitostí kalkulují 
s celkovými náklady (tedy včetně 
provozních nákladů), a nikoliv pou-
ze s náklady za nájem. Dbají o svůj 
image a fi remní identitu. Obvykle 
již pochopili životní cyklus staveb, 
a nezajímají se čistě jen o vstupní, 
tedy investiční náklady. 

Vyplatí se tedy investorovi sta-
vět budovu tímto stylem ve srov-
nání s klasickým, konvenčním?

Vyplatí. Tendence je taková, že 
investoři ve skutečnosti nevyda-
jí výrazně víc peněz za ekologic-
kou stavbu. Rozhodně za ni vydají 
s konečnou platností méně než za 
konvenční budovu. Tuto okolnost 
musí průkopníci nemovitostí v 
oblasti výstavby retailu, průmyslo-
vých a kancelářských budov bez-
podmínečně do budoucna zohled-
nit.

Zúčastnili jste se v minulých 
dnech mezinárodní konferen-
ce Bezpečná stavba v Brně jako 
přednášející? Co bylo Vaším 
tématem?

Této konference se zúčastnilo přes 
120 účastníků z různých institucí i 
fi rem, které se zabývají problema-
tikou zabezpečení pracovníků při 
jednotlivých pracovních procesech. 
Příspěvek našeho projektového 
manažera, Marcela Maška, se věno-
val zejména pohledu projekční kan-
celáře na BOZP, kde kolega pouká-
zal na reálné zkušenosti z českého, 
slovenského i rakouského prostředí 
orientovaného na využívání BOZP. 

„Dokonce prý na závěr zazněl spon-
tánní potlesk“ dodal s úsměvem na 
závěr rozhovoru Erik Štefanovič, 
jednatel české a slovenské pobočky 
společnosti DELTA Projektconsult.
 -mk-

Ocenění za komplexní myšlení

Společná chvála
Žízním - Jděte do celého světa a hlá-

sejte radostnou zvěst, akce s tímto 
názvem se koná v sobotu 8. listopadu v 
kostele sv. Martina v Třebíči. Program 
zahájí ve 14.30 hodin společné chvály 
a díky. Od 15 hodin začíná první před-
náška, na kterou navazuje o hodinu 
později druhá, s besedou. 

V 16.45 hodin program pokraču-
je adorací před Nejsvětější Svátostí, 
v 17.25 hodin radostným růžencem 
a v 18 hodin mší svatou. Do začátku 
mše svaté budou zájemcům k dispo-
zici kněží ke svátosti smíření nebo k 
duchovnímu pohovoru. -zt-

Oblastní charita Třebíč pořádala 
ve středu 8. října pošesté akci Koláč 
pro domácí hospicovou péči, a při-
pomněla si tak Světový den hospi-
cové a paliativní péče, jejímž cílem 
je zvýšit informovanost veřejnosti 
o hospicích a paliativní péči, a také 
získat fi nanční prostředky pro jejich 
činnost. 

Nikde na světě není tato péče zcela 
hrazena státem, a tak se neobejde bez 
pomoci dobrovolníků a darů štěd-
rých a laskavých lidí. Akce proběhla 
v rámci třebíčské Charity v Třebíči, 
Náměšti nad Oslavou, Hrotovicích a 
v Jaderné elektrárně Dukovany. Cel-

Koláčky pomohly hospicové péči Bude další uzavírka 
Odbor dopravy městského úřadu 

Třebíč upozorňuje řidiče na další 
dopravní uzavírku. Uzavírka na řidi-
če čeká od pondělí 3. listopadu do 
pátku 7. listopadu v ulici Lesní, kde 
budou probíhat stavební práce na 
novém povrchu komunikace v rám-
ci akce „Úprava místní komunikace 
Poušov“. Objízdná trasa povede po 
ulicích U Obůrky – Lipová. -zt-

Přijede biotronik
V rámci Duchovní Univerzity Bytí 

se v Třebíči koná přednáška biot-
ronika a fi lozofa Tomáše Pfeiff era. 
Uskuteční se v neděli 16. listopadu 
na nové adrese v ulici Mládežnic-
ká 229 v Klubu Hájek nad bazénem 
Laguna. Začíná v 17 hodin. Návštěv-
níci si mohou připravit ústní i písem-
né dotazy. -zt-

Výstava Naděždy Kotrčové, kde jsou 
k vidění, kromě obrazů, i ukázky z bet-
lémářské práce, potrvá v Galerii Ladi-
slava Nováka v Třebíči do neděle 28. 
prosince. 

Naděžda Kotrčová se narodila 19. 
4. 1945 v Ostravě. Vystudovala střed-
ní odbornou školu výtvarnou v Praze, 
obor Propagační grafi ka. V propagaci 
pracovala několik let, a jejím hlavním 
oborem byla kaligrafi e. 

Následně se věnovala práci s dět-
mi v mimoškolní výtvarné činnosti. 
Pořádala soutěže a výstavy pro děti a o 

dětech. Později začala pracovat tzv. na 
volné noze. Během své umělecké kari-
éry se věnovala volné tvorbě, ilustra-
ci převážně pro děti, vědecké ilustraci, 
plakátům, grafi ce i portrétům. 

Její tvorba je řazena do tzv. „poetic-
kého realismu“. Maluje převážně olejo-
malby s lazurovým efektem, na plátno, 
sololit i dřevo. Několik let se věnuje 
také betlemářské tvorbě. Je členkou 
„Spolku českých betlémářů“. 

Vystavuje od roku 1965. Na kon-
tě má několik desítek samostatných 
výstav doma i v zahraničí.  -zt-

V galerii se představuje Kotrčová

kem bylo, za spolupráce s Obchodní 
akademií a Hotelovou školou Třebíč, 
napečeno pro tuto akci 1000 koláč-
ků. S uskutečněním sbírky vypomá-
hali v jednotlivých místech studenti 
Střední zdravotnické školy v Třebíči. 

Lidé, kteří přispěli do kasičky ales-
poň desetikorunou na Domácí hos-
picovou péči, si mohli odnést chutný 
koláč. Po rozpečetění jednotlivých 
pokladniček byl zjištěn výsledek této 
sbírky: 17 666 korun. 

Lidé tedy byli štědří a často věno-
vali i více než pouhou desetikorunu. 
V rámci akce bylo sponzorsky nape-
čeno v pekařství Vonka osm velkých 
kulatých koláčů, které pracovnice 
Domácí hospicové péče věnovaly 
jako symbolické poděkování za spo-
lupráci představitelům jednotlivých 
úřadů a dalším spolupracovníkům či 
podporovatelům této služby.

Ve stánku na Karlově náměstí v 
Třebíči se zájemci mohli informovat 
o možnostech využití péče o nevylé-
čitelně nemocné v domácím prostře-
dí. 

Zároveň tam probíhalo i měře-
ní krevního tlaku a glykémie, které 
využilo zhruba 50 zájemců. Jaderná 
elektrárna Dukovany zapůjčila elek-
tromobil.

Součástí této akce byla přednáš-
ka primáře MUDr. Ladislava Kabel-
ky, PhD., s názvem „Paliativní péče 
- most přes propast nevyléčitel-
né nemoci“ konaná v úterý 7. října 
v Městské knihovně Třebíč.

NA KA RLOVĚ náměstí vyrostl stan, 
kde se kolářky prodávaly, a lidé si tam 
také například mohli nechat změřit 
tlak. Foto: Antonín Zvěřina
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Už třicet let rozdává lidem 
radost Horácký folklórní sou-
bor Bajdyš. Ani letos nemohl 
chybět na tradičním třebíč-
ském festivalu Bramborobra-
ní. O rozhovor jsme požádali 
vedoucí souboru 
Pavlu Wolfovou.

 Antonín Zvěřina

Přibližte nám vznik souboru.
Bajdyš vznikl v roce 1984, pod hla-

vičkou tehdejšího kulturně-výchov-
ného zařízení, zkráceně „kávézetky“ 
na Hájku, jehož ředitelkou byla 
Marie Havelková. Tehdejší radní 
si přáli, aby vznikl dětský folklórní 
soubor, který tu chyběl. V té době 
se do Třebíče na Hájek přistěhova-
ly rodiny z jiných koutů republiky, 
protože tátové našli práci v Dukova-
nech. Vznikem folkórního souboru 
poznali rodiče dětí horácký folklór. 
Tenkrát jsem v kulturním domě pra-
covala jako správcová. Vyhlásili jsme 
konkurz a vybrali jsme asi 30 dětí a 
začali s nimi pracovat. Děti byly ve 
věku předškoláků, první a druhé tří-
dy. Bylo to v době, kdy ještě v Třebí-
či působil pod vedením Špakových 
soubor Třebíčan. Měla jsem s ním 
velice dobrý vztah.

Nově založený soubor nesl od 
počátku název Bajdyš?

Ne. Zpočátku se jmenoval Kala-
majka, a to až do doby, kdy jsem po 
roce 1989, po zániku „kávézetky“, 
přešla do Základní umělecké ško-
ly. Soubor přešel se mnou, a dodnes 
pod „zuškou“ působí. Zde jsem se 
dala dohromady s Kájou Ošmero-
vou, která vyučuje hru na housle, a 
také vedla hudbu dospělému i dět-
skému Třebíčanu. Kája už nechtěla, 

Pavla Wolfová: Dnešní folklór musí žít, 
jít s dobou, aby to nebyla nuda

SOUBOR BAJDYŠ na Bramborobraní ochotně zapózoval před třebíčským Malovaným domem. Foto: Antonín Zvěřina

aby se soubor jmenoval Kalamajka, 
tak jsme zvolily název Bajdyš.

Bajdyš, to je neobvyklý název.
Tak se jmenuje jeden z charakteris-

tických horáckých tanců, který svým 
humorným dějem a divokostí téměř 
přesně vystihuje duši mladých taneč-
níků a tanečnic. Vznikl nápodobou 
rakouských štýrských lidových tan-
ců, jako je Štajryš. Byl ale také hod-
ně známý kolem Třebíče, jako taková 
specialita. Protože jsme si zvolili ten-
to název, máme tanec Bajdyš dodnes 
v repertoáru jako dějový tanec.

V čem se tento tanec liší od ostat-
ních tanců?

Střídá se v něm pomalá část s rych-
lou. K původní bajdyšovské hudbě 
jsme ještě přidali pomalou Krajcpol-
ku a končíme rychlou částí bajdy-
šovské melodie. Skládá se z pomalé-

PAVLA WOLFOVÁ.
 Foto: Antonín Zvěřina

ho obkročáku a tleskání. Kluci jdou 
ven, děvčata dovnitř, kluci tleska-
jí, dívky se točí. Součástí Bajdyše je 
Střídavá, kdy se střídají různé kroky 
a tanečnice se mění u jednoho part-
nera. Další děj tvoří Krajcpolka, kdy 
přichází babka s buchtami. Touží s 
mladými kluky tančit, ale oni nema-
jí zájem. Nakonec si s ní přece jen za 
ty buchty zatančí. Potom ji vyhodí z 
kola ven, vezmou si mladé partnerky 
a tanec zakončí v rychlém tempu.

Kde jste tanec Bajdyš objevila?
Když jsem soubor založila, jezdi-

la jsem na soustředění ke Zdeňce 
Jelínkové, ta byla ve své době největ-
ší odbornice na Valašsko a Horácko. 
Dvakrát do roka pořádala semináře. 
Brávala si na pomoc i taneční cho-
reografy. No, a tam jsem tento tanec 
objevila.

Kolik dětí a dospělých už prošlo 
Bajdyšem?

Tak to těžko řeknu přesně, ale urči-
tě to bude kolem dvou tisíc.

Musí to být radost, když vám z 
dětského souboru Bajdyšek vyros-
tou šikovní dospělí tanečníci!

Určitě. Je to velká vzácnost. Děti 
se vlastně nenásilnou formou vra-
cejí ke kořenům folklóru. Nejedná 
se o přednášky, ale o tvůrčí činnost. 
Dospělí Bajdyšáci v Třebíči dnes 
vlastně už nebydlí. Přesto se jed-
nou týdně v pátek sjíždějí na zkouš-
ky. Jsou z Prahy, Českého Krumlo-
va, Hluboké, Brna. Z Třebíče jsou 
už jen dva členové. Také muzikan-
ti jsou mimotřebíčští. Je to zkrátka 
rarita, že drží pořád pohromadě. Za 
ta léta, co spolu prožili, jsou ohrom-
ní kamarádi. Každý rok jezdíme do 
zahraničí, kde spolu stráví dva týdny 
a naučí se navzájem tolerovat. Je to 

vlastně určitý druh volného manžel-
ství, řekla bych. Mají společné šat-
ny, spí v jedné místnosti. Pojítkem 
mezi nimi není jen folklór, ale i to, 
že si pak jdou spolu někam sednout 
a popovídat si. Vyřeší si tak i mnohé 
problémy.

Jaký je dnes zájem o členství v 
souboru? V Bajdyši i v Bajdyšku?

Dokud jsem na „zušce“ učila na 
plný úvazek, měla jsem moc dětí a 
řešila jsem problém, kam je zařadit. 
Teď učím děti od páté a šesté tří-
dy výš, takže je to horší. Občas ke 
mně přijdou od jiných učitelů jed-
no nebo dvě malé děti. Pravdou je, 
že děti, které jsem měla v souboru 
před odchodem do důchodu, zůsta-
ly v souboru všechny. V nejmenším 
souboru, a v tom mladším, mám teď 
25 dětí, a v tom starším 36 dětí. To 
je, myslím, hodně.

Spolupráce vedoucího s dětmi, 
není, tuším, jednoduchá věc!

Folklór není taková drezúra, jako 
klasika či moderna. Formou her a 
různých říkadel se děti musí hlasi-
tě projevovat, aby vznikla návaznost 
na živost. Velice důležitá je vzájem-
ná komunikace vedoucího s dět-
mi. Nejedná se o klidnou vyučovací 
hodinu. Pro vedoucího je to někdy 
pořádný zápřah. Pokud nacvičujeme 
tance všichni dohromady, je to těžké, 
protože si neodpočinou. Pokud pilu-
je jen jedna skupina, tak tu druhou si 
vezme korepetitor do vedlejší míst-
nosti a procvičuje s nimi písničku. 
V tomto oboru musí děti i dospělí 
všechno umět – tančí, mluví i zpíva-
jí, a dokonce uplatní i herecký projev. 
Vždycky jsem si vybírala děti hudeb-
ně nadané.

Co je dětem odměnou za všech-
nu tu námahu? 

Především to, že je za jejich výko-
ny chválím. Velice často vystupují, 
a vždycky sklidí velký úspěch. Před 
dvěma roky jsme byli na festiva-
lu v Itálii v Padově, kde bylo pouze 
šest dětských souborů. Všechny děti 
byly mnohem starší, než ty moje. 
Když tancovaly, byla celá Padova na 
nohou. Ovace jsme sklízeli ohrom-
né. Padovští nosili naše děcka na 
ramenou, když jsme jezdili na uby-
tovnu veřejnou dopravou, zpívali 
naše písničky. Když jsme šli v kro-
jích, z dálky už na nás volali „Hej hej 
hej, máme na pvodej!“ Er neuměli. 
Zkrátka, členství v dětském souboru 
není dril, ale zábava.

A co otázka krojů?
Tak ty dětské většinou šiju, ale 

pomáhají mi i švadleny. Kroj jsem 
si navrhla sama, a než paní Jelínko-
vá zemřela, stihla mi ho schválit. 
Dospělý kroj jsem si před třiceti lety 
vyhledala v Národopisném muzeu 
v Brně. Našli jsme tam dámské ves-
tičky, košile, mužský kroj, jelenicové 
kalhoty. Dokonce jsme našli obraz 
Maxe Švabinského, kde byl třebíčský 
kroj. 

 (Pokračování na str. 6)
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Bývalý ministr hospodářství, 
nynější prezident Hospodář-
ské komory, navštívil Vysočinu. 
Prohlédl si Jadernou elektrár-
nu Dukovany a Třebíč. Podělil 
se s názory nejen na regionální 
tématiku.

 Antonín Zvěřina

Kandidoval jste na funkci pre-
zidenta republiky. Neúspěšně. 
Nakonec jste se ale prezidentem 
přece jen stal... 

Musím říct, že to nebyla moje 
myšlenka, kandidovat na preziden-
ta Hospodářské komory. Někteří 
lidé z komory mě oslovili v prosin-
ci loňského roku. Měli pocit, že by 
mělo dojít k výměně ve vedení. 

Litujete zvolení?
Do počátku března jsem se roz-

mýšlel, zda mám nabídku přijmout. 
Pak jsem tu funkci chtěl, a teď toho 
přece nebudu litovat.  

Máte nějaké rozdílné názory 
s prezidentem republiky?

Domnívám se, že prezident Hos-
podářské komor je malá „šajba“ na 
to, aby měl rozpory s prezidentem 
republiky. Osobní rozdíly v názo-
rech nejsou na pořadu dne. Chce-
me, aby hospodářská komora efek-
tivně spolupracovala s vládou i 
s prezidentem i s Kanceláří pre-
zidenta. Tedy v oblastech, kde je 
účelné, abychom spolupracovali. 

Nesouhlasíte se sankcemi proti 
Rusku. Co na to vláda?

Nemyslím si, že právě z vlády sly-
ším kritiku mého názoru. Stejný 
názor máme i s prezidentem Zema-
nem. 

S členy komory se třeba rozchá-
zíme v názoru na minimální mzdu, 
zatímco v otázce sankcí jsem neza-
znamenal jediný protest naší člen-
ské základny. V této otázce tedy 
nemluvím jen za Vladimíra Dlou-
hého, ale celou Hospodářskou 
komoru.

Budete spolupracovat s Agrární 
komorou?

S Agrární komorou už spolu-
pracujeme. Několikrát jsem se 
sešel s prezidentem Miroslavem 
Tomanem. Vyhodnocovali jsme 
třeba společně sankce proti Rus-
ku. V prvních dnech a týdnech 
se dotýkaly především potravi-
nářských vývozů. Třeba v oblas-
ti potravinových řetězců bychom 
spolupracovat měli. 

Odhadujete, jak sankce proti 
Rusku ovlivnily hospodářskou 
situaci v České republice?

Jen chci upozornit, že první sank-
ce neměly velký dopad. Budou-
li pokračovat a prohlubovat se, 
dopad může být velice nepříjemný. 

Zaznamenal jsem také zprávy o 
špatném vývoji ekonomiky přes 
léto u nás, a co je nepříjemné, také 
ekonomiky  v sousedním Němec-
ku. Ta je pro nás velice důležitá. 

Dlouhý: Sankce proti Rusku nemají smysl

PREZIDENTA hospodářské komory zaujala přestavba bývalé továrny BOPO 
v Třebíči na multifunkční centrum. Doprovázel ho předseda Okresní hospodářské 
komory Třebíč Richard Horký.  Foto: Antonín Zvěřina

Jaký mají názor ekonomové v Rus-
ku?

Bohužel většina ekonomů v Rusku si 
myslí, že ke stagnaci ekonomiky v Rus-
ku by došlo i bez ukrajinského kon-
fl iktu. Jedná se o cyklus, a také o špat-
ná rozhodnutí tamní vlády v minulém 
desetiletí. Stále je jejich ekonomika 
závislá na ropě a plynu.

Co říkáte na jadernou politi-
ku sousedního Německa, které 
zastavilo provoz jaderné elekt-
rárny?

Nemám asi právo mluvit do 
záležitostí sousední země. Osobně 
si myslím, že si jadernou energeti-
ku mělo ponechat. Na druhou stra-
nu, jsou na nějaké úrovni obnovi-

telných zdrojů. Mají také obrovské 
zásobníky plynu a návaznost na 
dodávky z Norska. A v neposlední 
řadě se proti jádru staví obyvatel-
stvo. 

My si to dovolit nemůžeme?
Pro nás, jako pro malou ekono-

miku by to bylo v zásadě špatné 
rozhodnutí. Jaderná energetika má 
u nás budoucnost. 

Vaše návštěva nebyla cílena jen 
na Třebíč...

Spojil jsem příjemné, tím myslím 
návštěvu Třebíče, s užitečným, a 
také jsem navštívil Jadernou elekt-
rárnu Dukovany. I 

Hospodářská komora se musí 
zajímat o vývoj energetické poli-
tiky v naší zemi a o dalším pokra-
čování či nepokračování výstavby 
nových bloků jaderných elektráren, 
ať už v Temelíně, nebo v Dukova-
nech. 

Doufám, že se k tomu vláda co 
nejdříve vyjádří. 

Může to hospodářská komora 
ovlivnit?

My jako Hospodářská komora 
chceme být v obraze, protože to 
má obrovskou návaznost na vývoj 
průmyslu v Čechách.  

Optika Clarity, s. r. o., nabízí komplexní 
služby v oboru oční optiky a optometrie. 
Využívá nejmodernějších přístrojů, mate-
riálů a metod ve zhotovování korekčních 
pomůcek pro ametropy a slabozraké. Změ-
ří Váš zrak, provedou vyšetření očí, naapli-
kují kontaktní čočky a poradí s jakýmkoliv 
očním problémem. Tým Optiky Clarity se 
skládá ze zkušených optometristů, optiků 
a dalšího odborně vyškoleného personá-
lu, který se orientuje v nejnovějších svě-
tových módních trendech a jeho odbor-
níci vám rádi a ochotně  s výběrem Vašich 
nových brýlí poradí.

1. Vaše optika sídlí na ulici Znojemská 
v Třebíči. Můžete nám přiblížit, kde Vás 
přesněji najdeme?

Sídlíme přímo v budově Intersparu. Během 
příštího roku se Interspar změní na Albert, ale 
pro nás a naše zákazníky se nic nemění.

2. Jaké služby zákazníkům nabízíte, 
měříte také zrak?

Ano. Váš zrak odborně vyšetří optometris-
ta pomocí nejmodernější techniky a metod, a 
to zdarma. Ano, slyšíte dobře, zdarma, neboť 
zrak je nejdůležitějším lidským smyslem. Zra-
kem vnímáme 80 % toho, co se kolem nás 
děje, a proto se snažíme tuto službu udělat 
dostupnou všem. Dotyčný si u nás nemusí 
hned zhotovit brýle, ale upozorníme ho na 
nedostatky ve vidění, vysvětlíme, jaké z toho 
pro něj plynou omezení a potíže, ukážeme, 
jak by mohl vidět, kdyby měl správné brýle 
nebo kontaktní čočky a nabídneme nejvhod-
nější řešení právě pro něj. Pokud zjistíme one-
mocnění oka, okamžitě doporučíme rychlou 
návštěvu očního lékaře.

3. Máte i opravdu velkou nabídku obrub. 
Vybere si opravdu každý?

Jistěže ano. Na prodejně máme přes tisíc 
kusů brýlí skladem. Dámských, pánských, od 
nejmenších velikostí, až po ty největší. Myslí-
me ale i na děti. Máme široký výběr dětských 
brýlí, snažíme se držet ceny nízko, protože 
víme, jak často děti brýle ničí a zrak se u nich 
často mění. Chceme tak rodinám s dětmi, 

které nosí brýle, šetřit peněženku.
V našem sortimentu jsou také sluneční brý-

le, které mohou být i dioptrické. Pokud zboží 
nemáme skladem, objednáme jej dle katalo-
gů, které jsou k dispozici online i na našem 
webu. Jsme autorizovanými prodejci značek 
Guess, Gant, Carrera, Tomy Hilfi eger, Red 
Bull, Serengeti, a dalších. Umíme uspokojit i 
náročné zákazníky a objednat jakékoli brýle, 
i takovou značku, kterou přímo na prodejně 
nevidíte.

4. A cena?
Protože spolupracujeme přímo s výrob-

ci brýlí a jejich výhradními distributory, 
můžeme si dovolit co nejnižší ceny, které se 
pohybují již od 250 korun za obrubu. Samo-
zřejmostí je, že u nás můžete uplatnit recept 
na brýle od svého očního lékaře, díky které-
mu máte nárok na slevu od každé pojišťovny 
v ČR.

5. Máte přehled o aktuálních trendech?
Samozřejmě, náš vyškolený personál se 

orientuje v současných trendech brýlových 
obrub, nejnovějších materiálech a inovacích 
ve výrobě brýlových čoček i jejich povrcho-
vých úprav. Jsme specialisté na multifokální 
brýle a pracovní (počítačové) brýle přesně na 
míru, se kterými vidíte bez omezení na všech-
ny vzdálenosti. Jsou nezbytné pro každého 
aktivního člověka, který pracuje u počítače, 
má chytrý telefon nebo tablet.

6. Jistě jsou i lidé, kteří si na dioptrické 
brýle nezvyknou. Dokážete si poradit i s 
nimi?

Nabízíme alternativu k nošení brýlí, a to 
kontaktní čočky, které aplikujeme rovněž 
zákazníkům přesně na míru, aby splňovaly 
jejich přání a požadavky. Na rozdíl od měře-
ní zraku se za aplikaci platí 200 korun, což je 
minimálně polovina běžné ceny konkuren-

ce. Zákazník dostane kromě odborné péče a 
poradenství, návod jak s kontaktními čočka-
mi správně manipulovat, nosit je a pečovat 
o ně, zkušební páry čoček, roztoky na dobu 
až jeden měsíc zdarma, včetně informačních 
materiálů. Rovněž nabízíme reaplikace kon-
taktních čoček. Pokud není někdo spokojený 
se stávajícími kontaktními čočkami, najdeme 
alternativu takových, které mu budou vyho-
vovat.

7. Prozraďte, v čem spočívají vaše výho-
dy?

Myslím, že lidé především ocení výbornou 
dostupnost, pohodlné parkování, bezbariéro-
vý přístup a možnost „zabavit“ děti v dětském 
koutku, zatím co Vy si můžete v klidu vybrat 
nové brýle. A jelikož máme otevřeno sedm 
dní v týdnu, ve všední dny od 8.00 do 19.00 
a o víkendech od 9.00 do 19.00, mohou naši 
optiku navštívit i ti, kteří mají delší pracovní 
dobu, nebo pracují na směny.

Další výhodou je i naše zákaznická kartička. 
Obdrží ji každý, kdo si u nás nechá zhotovit 
brýle. Díky ní má další slevy a drobné opravy 
do 100 korun zdarma. Mezi námi poskytova-
né bonusy patří také stálá sleva 10% pro seni-
ory, dárkové poukazy, každý měsíc losování o 
hodnotné dárky značky Guess, např. hodinky, 
kabelky, peněženky. Je toho opravdu hodně. 
Snažíme se, aby se u nás stále něco „dělo“, a 
naše zákazníky si hýčkáme.

Navíc je celý náš tým z Třebíče a okolí, 
takže víme, co si „Třebíčáci“ žádají. Jenom já 
„su“ z Mikulova.

8. Kdyby měl někdo jakýkoliv dotaz, jak 
Vás může zkontaktovat?

Kdykoliv nám můžete zavolat na naše tele-
fonní číslo +420 732 279 097, poslat e-mail 
na trebic@optikaclarity.cz, položit dotaz na 
webových stránkách www.optikaclarity.cz 
nebo přímo na našem facebooku. Těšíme se 
na Vaši návštěvu. Tým Optika Clarity

 Ing. René FOLTÁN
Bc.Michal DOUBRA VA

jednatelé společnosti
Optika Clarity s.r.o.

Děkuji za rozhovor (PI-t11-clad)
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Wolfová: Dnešní folklór musí žít...
(Dokončení ze str.. 3)

Podle toho jsme ho zrekonstruova-
li a paní doktorka Ludvíková mi ho 
odsouhlasila. Mám potvrzení, že kroj 
odpovídá třebíčskému kroji z 18. sto-
letí. Třebíčanu ve své době poskytly 
sestry Bočkovy ketkovský kroj, pro-
tože o těchto možnostech, které jsem 
měla já, v souboru nevěděli. Kroj je 
třebíčskému hodně podobný, ale 
liší se například červenou výšivkou 
na zástěrách. My máme bílou. Také 
sukně byly z jiného materiálu a dám-
ské vestičky měly jiný střih. Chlapi 
měli červené vesty, ale s paní Ludví-
kovou jsme zjistily, že třebíčský kroj 
má vesty zelené. Červenou vestu má 
jen sólista.

Musíte mít schválený i program, 
s kterým hodláte reprezentovat 
region?

Dříve, za totality, jsem musela mít 
schválené všechno včetně textů. 
Dnes už to tak není. Existují ale kriti-
ci, kteří vám namítnou, že tohle není 
Horácko, ale ono je to velmi spor-
né. Používám mnoho věcí od paní 
Jelínkové. Spoustu jsem si i natočila 
na kameru. Všechny naše tance mají 
základ právě od ní.  

Při tvorbě  choreografi e ponechám 
některé tance bez úpravy. Například 
nejstarší tanec s názvem Zelí, který 
máme v repertoáru jako jediní, pro-
tože je moc náročný, je zcela původ-
ní. Byla jsem s ním velice dobře hod-
nocena na festivalu ve Velké Bystřici. 
Hlavní porotkyně, paní Maděričo-
vá, je v současné době u nás největší 
odbornice přes folklór. O tanci Zelí 
řekla, že to bylo na festivalu to nej-
lepší. Tehdy ho tančila moje dcera s 
mladým partnerem, a podle Maděri-
čové to byl profesionální výkon.

To jsou soutěžní festivaly, kte-
rých se účastníte?

No, tam se nesoutěží o první mís-
to. Zasedá tam porota, a po skonče-
ní festivalu se ke každému souboru 
vyjádří. A to zvlášť za hudbu, za cho-
reografi i, za tanec, kroje i původnost. 
Každý porotce je odborník přes ně-
co jiného. Ale většinou jen chválí, 
protože folklórních souborů není v 

HORÁCKÝ folklór, obahacený od další prvky, patří ke stěžejním cílům souboru 
Bajdyš. Foto: Antonín Zvěřina

dnešní době mnoho. Snaží se potě-
šit, motivovat, poradit co vylepšit. 
Takovou malou soutěž si děláme v 
souboru sami. Hodnotíme, kterému 
páru se tanec nejlépe podařil. Tím i 
narůstá úroveň souboru.

Existují i profesionální soubory?
Ano. V Brně je známý vojenský 

soubor Ondráš. Na Moravě jsou i 
poloprofesionální soubory. Za urči-
tých podmínek mohou brát i hono-
ráře za vystoupení. Takových sou-
borů je v republice zhruba deset, ale 
málokdo si může dovolit je zaplatit. 
Proto je na Bramborobraní v Třebíči 
neuvidíme.

Jaké jsou vzájemné vztahy mezi 
soubory? Třeba na třebíčském 
Bramborobraní, kde jich vystupu-
je víc?

Tady je to o přátelství, kamarád-
ství, protože se znají. Největší řev-

nivost je, myslím, na Horácku. Co 
znám soubory na Moravě, tak tam 
si drží palce, vzájemně se navště-
vují, mění si choreografi e. Tady na 
Horácku jeden druhého napadá, v 
čem je lepší, nebo horší. Co je a není 
horácké. Ale dnes, když chcete folk-
lórem bavit lidi, nemůžete ho dělat 
jen archaicky. To by byla nuda. 

Dnes se musí zařadit i fi gury ze 
společenských tanců, aby byla zají-
mavá i prostorová část. Právě tohle 
mi na Horácku vyčítají. Vadí jim i 
zvedačky. Ale v souboru jsou mladí 
výbušní chlapi, kteří chtějí publiku 
něco ukázat. No tak ukážou, jak umí 
zvednout babu! 

Začala jsem používat holubičku 
českou, což je zvedačka úplně nad 
hlavu, z Moravy používáme zvedač-
ky přes  rameno a mnohé jiné. Ale 
máme je v tancích, které k tomu 
vyloženě vyprovokují. Které si o to 
doslova řeknou. Nahrazuji tím kro-

kovou část. Moje tance jsou tím 
hodně provokativní. Lidi, i kdyby se 
nechtěli dívat, tak se dívají.

K tancům patří i různé hry.
To je pravda. Proto přemýšlím, co 

všechno tam dát. Například v tanci 
Hospoda se chlapi fackují. Mnohé 
prvky už pak nechávám na taneční-
cích, a oni sami přemýšlí a zařadí si tam 
něco ze současnosti. 

Tak například vznikl tanec Klobou-
ková, který má původ na Slovácku. 
Předělali jsme si ho po Horácku, a 
jeden kluk si tam zařadil i akrobacii. I 
v tom osmnáctém století dělali chlapi 
v hospodě různé skopičiny, které tam 
prostě patří. Proto se neohlížím na 
původ. Takhle se to na Moravě dělá. 
Chlapi a ženské se sejdou v krojích 
u muziky, a tam improvizují, a proto 
tam jde folklór pořád nahoru. Oboha-
cováním základu tance o zkušenosti z 
jiných regionů tanec získává na kvalitě 
a přitažlivosti. 

Tam, kde tomu dají volnost i před-
stavitelé města, tam folklór žije. Vidě-
la jsem teď úžasný program souboru 
Šarišan na Slovensku. Tam nedodržu-
jí původnost kroků v tancích, ale pou-
ze v krojích. Šarišan slavil výročí a měl 
tříhodinový program v amfi teátru pod 
Tatrami. Sešli se tam všichni bývalí pri-
mášové i tanečníci. Každý, kdo chtěl, 
bez ohledu na to, zda měl či neměl 
kroj, se přidal k tanci a ke zpěvu. 

V závěru vznikl úžasný verbuňko-
vý tanec, kdy bývalí tanečníci v civi-
lu parodovali verbuňkáře v krojích.  
Dávali do toho modernu, džez oboha-
cený o folklór. Mně málem oči vypad-
ly z důlků, jaká to byla bomba! Tohle, 
to je folklór, lidová zábava, jak má být! 

Foklór, podle mě, vynikne nejlé-
pe venku.

Přesně tak. Folklór patří na otevře-
ná pódia. Ale pódia nemají být vyso-
ká, aby tanečníci nebyli daleko od 
diváků. Třebíč by si stálé pódium na 
Karlově náměstí určitě zasloužila. 
Vždyť tady je tolik aktivit během 
roku! 

Nejlepší by bylo, kdyby mohli lidi 
sedět okolo pódia, aby viděli taneč-
níky ze všech stran.

Další knížka z historie Třebíče, urče-
ná především dětem, je na světě a má 
za sebou i křest. Nese název „Jak se 
staví město“ a jejími autory jsou Klá-
ra Smolíková, autorka textu, a Honza 
Smolík, který ji ilustroval.

Křest knihy se konal v expozici Ces-
ty časem v třebíčském předzámčí. Za 
kmotry byli místostarosta Milan Zei-
bert a žáci ze Základní školy Týnská. 
Klára Smolíková upozornila na vel-
ké panely v expozici, na nichž jsou její 
texty a Honzovy ilustrace. 

„Nemohla jsem převzít texty z této 
výstavy, protože by to nebylo čtivé. Kniha 
musí mít svůj příběh,“ zdůraznila autor-
ka. Hlavními hrdiny nové knihy jsou 
kluk Čeněk ze Strachotína a holčička 
Zdeňka, dcera stavitele. Proč ze Stra-
chotína, a ne z Třebíče? 

Protože kniha je obecným návodem 
toho, jak se staví město. Klára Smolí-

ková ji ale přece jen přiblížila Třebí-
či. Svědčí o tom kapitoly Třebíč v lese 
třebíčském a Bazilika v cukuletu posta-
vená. „Třebíč se do mé knihy probila, 
protože místo, kde dříve stával klášter, je 
výhodné pro založení města,“ vysvětlila 
autorka.

Knížka je vhodným dárkem v před-
vánočním čase a poučí všechny genera-
ce, že města tu nejsou odjakživa, nebo 
jak se zakládala, měnila, proč se stavěly 
radnice, v jakých domech žili ctihodní 
občané a řemeslníci. Manželská dvoji-
ce loni na stejném místě pokřtila knihu 
Řemesla, jejíž předlohou je interaktiv-
ní expozice v předzámčí. –mč-

NOVOU knížku Smolíkových „Jak se 
staví město“ pokřtily děti ze Základní 
školy Týnská a místostarosta Milan Zei-
bert. Knihu drží v rukou autorka.

 Foto: Mirka Čermáková

Pokřtili knížku Jak se staví město
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Přesně deset let letos uplynulo od 
založení fl orbalového oddílu Sni-
pers v Třebíči. Na otázky o této udá-
losti, i na další spojené s fl orbalem, 
odpovídal člen výkonného výboru 
Snipers Třebíč Petr Šmejkal.

Jak ve vašem klubu probíhaly osla-
vy?

Ty jsme uspořádali v sobotu 21. červ-
na ve sportovní hale města Třebíče, 
kde jsme přítomným hráčům a divá-
kům nabídli pestrý program a pohled 
do naší „fl orbalové kuchyně“. Součástí 
programu byly jak vážná, tak i nevážná 
fl orbalová utkání. Například vždy vel-
mi populární zápas rodičů proti dětem, 
soutěže pro nejmenší fl orbalové adep-
ty o hodnotné ceny, prodej upomín-
kových a výročních předmětů – jako 
například Almanach, nebo speciál-
ní edici triček s logem oslav deseti let. 
Myslím si, že akce se vydařila, o čemž 
svědčí i ohlasy diváků a pozvaných 
hostů.   

Vzpomínáte na počátky?
Samozřejmě, že ano. Před deseti lety 

jsme jen chtěli hrát fl orbal, a nikdo ze 
zakladatelů klubu netušil, do jakých 
rozměrů ta chuť hrát doroste. 

Proč se vlastně parta nadšenců 
rozhodla pro fl orbal?

Florbal je mimořádně atraktivní 
sport, kterému se dynamikou, počtem 
vstřelených gólů za zápas a napětím 
vyrovná jedině hokej. Navíc je fl orbal 
velmi populární mezi mladou generací, 
hraje se na každé škole, takže ho z této 
věkové skupiny zná opravdu každý

Jak vnímáte zájem dětí a mládeže?
Tady bychom si mohli, jako ostatní, 

kdo pracují s mládeží, lacině postěžo-
vat, že zájem je malý a děti a mládež 
nemají o jakékoliv sportování zájem. 
My to ale vidíme jinak. Snažíme se, 
aby o našem klubu, ale hlavně o fl orba-
lu, bylo v Třebíči slyšet a vidět. Máme 
pocit, že jedině touto cestou můžeme 
ukazovat nejmladším adeptům, že je 
možné trávit volný čas aktivně pohy-
bem, který při hře, kde jde o kolektivní 
výsledek, ani tak moc nevnímáte, a o 
jehož prospěšnosti pro zdraví nemůže 
být pochyb. Důležitý je ale samozřej-

NA OSLAVĚ výročí oddílu Snipers si zahráli dospělí s nastupující generací. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Florbal je dynamická a atraktivní hra

Petr
Šmejkal

mě i zájem rodičů, a tady už prostor 
pro postěžování je. Myslím si, že dnes 
často zjednodušeně mluvíme o mlá-
deži, která tráví volný čas u facebooku, 
nebo pofl akováním. Nezapomínejme, 
že rodiče jsou těmi, kdo učí děti žít, a 
že si každý může vybrat, zda se svému 
dítěti bude věnovat více, nebo méně. 
Takže my vidíme celkem jasně, že děti 
jsou kopiemi svých rodičů.      

Mají o hru zájem i děvčata? 
Se zájmem dívek máme střídavé zku-

šenosti, ale obecně je mezi nimi méně 
odvážných, než mezi kluky, a tak máme 
v současnosti v klubu jen pár výjimeč-
ných hrdinek, kterých si ale musíme o 
to více vážit. Samozřejmě rádi uvítá-
me jakékoliv množství nových děvčat. 
Můžeme jim nabídnout, že se u nás 
naučí hrát fl orbal na špičkové úrovni, 
takže budou moci konkurovat i hráč-
kám ze světových fl orbalových velmo-
cí, jako jsou Švédsko nebo Švýcarsko. 
Tak, jak se to již několik let daří napří-
klad naší odchovankyni Petře Mandá-
tové – aktuální mistryni republiky v 
dresu Vítkovic. 

Co považujete za těch deset let za 
největší úspěch?

Jsou dva. Každopádně je to jedna 
sezóna strávená s našim juniorským 
týmem v nejvyšší republikové lize  v 
právě uplynulé sezóně, a pak hlavně to, 
že se nám daří zvládat růst klubu z té 
party nadšenců na začátku, která dnes 
představuje kolos se 160 členy. 

Jaké máte plány do budoucna?
Chceme být nejúspěšnějším a největ-

ším fl orbalovým klubem na Vysočině.

Máte v Třebíči potřebné zázemí?

Na podmínky pro naši práci si 
nemůžeme stěžovat. Jelikož víme, jak 
jsou na tom kluby v jiných městech – 
někde lépe než my, ale někde také pod-
statně hůře. 

Jedna polovina našeho týmu trénuje 
a pořádá turnaje v městské sportovní 
hale v ulici Manž. Curieových a dru-
há polovina ve sportovní hale Základ-
ní školy na Václavském náměstí, s níž 
velmi úzce spolupracujeme například 
pomocí s fl orbalovými třídami, které 
v nastávajícím školním roce budou již 
v prvním, druhém a třetím ročníku. 
Musíme zde také velmi ocenit pomoc 
města Třebíče, které naše aktivity pod-
poruje a poskytuje nám zásadní part-
nerství. My se na oplátku snažíme 
městu dělat důstojnou propagaci a sta-
rat se odpovědně o trávení volného ča-
su mládeže.   

Kolik vlastně tenhle sport jednot-
livce stojí?

Roční příspěvek hráče se pohybuje 
od čtyř do pěti tisíc korun, podle toho, 
v jaké věkové kategorii hraje. Další 
náklady jsou pak už jen  na hůl a boty. 

Všechno ostatní dostane  u nás a 
nemusí už během sezóny nic doplá-
cet, například ani za dopravu na turna-
je. Zde musíme opět ocenit a pochválit 
město Třebíč, které je se svou fi nanční 

podporou v čele všech ostatních part-
nerů. Jen díky jim se výše ročního pří-
spěvku daří udržet na takto nízké úrov-
ni. 

Je jednoduché získat odpovídající 
vybavení?

Náš klub spolupracuje s výrobcem 
fl orbalového vybavení, který nás záso-
buje materiálem. Naši hráči si také 
mohou cokoliv kupovat za klubové 
ceny, které jsou nižší než v obchodech. 
Máme vše, co je k provozování fl orba-
lu potřeba.  

Jak se vám spolupracuje s dalšími 
sportovními oddíly ve městě?

Je to individuální, vždy záleží na tom, 
jací lidé se v tom kterém sportovním 
klubu nebo zařízení pohybují. Všech-
ny nás spojuje chuť pracovat zdarma 
ve prospěch dětí a mládeže, ve svém 
volném čase, ale zároveň si vlastně tak 
trochu konkurujeme.

Co byste třebíčskému fl orbalu 
popřál do dalších let?

 Hodně nových zájemců, kteří u fl o-
rbalu zůstanou a v dospělosti nám 
budou pomáhat jako trenéři nebo 
manažeři klubu, a samozřejmě mnoho 
sportovního štěstí. 

 Antonín Zvěřina

Odbor komunálních služeb Měst-
ského úřadu Třebíč zaměstnává již 
druhým rokem 20 lidí na veřejně pro-
spěšné práce (VPP). 

„Jsou to obyvatelé Třebíče, kteří byli 
v minulosti dlouhodobě evidovaní na 
úřadu práce a snaží se získat zaměstná-
ní,“ vysvětlil užitečnost zaměstnávání 
občanů v rámci veřejně prospěšných 
prací vedoucí odboru komunálních 
služeb Alois Krčál.

Město za zaměstnání jednoho pra-
covníka dostává měsíčně od úřadu 
práce částku ve výši 11.390 korun včet-
ně pojistného na sociální zabezpečení, 
příspěvku na státní politiku zaměstna-

nosti a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění. Každý zaměstnanec dostane 
od odboru komunálních služeb pra-
covní obuv a oděv. Město také přispí-
vá k minimální mzdě 30 korun na jed-
nu odpracovanou hodinu. 

„Pokud bychom na tyto práce využili 
fi rmy, celkové náklady na jednu hodinu 
by se pohybovaly kolem 120 až 200 
korun. Díky využití veřejně prospěš-
ných prací uspoří odbor komunálních 
služeb zhruba 400 tisíc korun měsíč-
ně,“ nastínil Krčál. Doplnil, že díky 
této možnosti dává město 20 obča-
nům práci, kterou by v regionu těžko 
hledali. -zt-

Město pomáhá nezaměstnaným

VÝSTAVA zahrádkářských výpěstků se uskutečnila zhruba v polovině října 
v Domě zahrádkářů v Třebíči. Zúčastnilo se jí zhruba 60 vystavovatelů. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Zahrádkáři opět nezklamali
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Služby LSPP stomatologické na LISTOPAD 2014
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  1.11. sobota  MUDr. Piálková Irena Chmelova 21   Třebíč   568 843 086
  2.11. neděle  MDDr. Novotný Vojtěch Kpt. Jaroše 1123   Třebíč   568 826 880
  8.11. sobota  MUDr. Novotný Vojtěch Kpt. Jaroše 1123   Třebíč  568 826 880
  9.11. neděle  MDDr. Nožičková Iva  Vltavínská 1346  Třebíč  568 844 296
15.11. sobota MUDr. Novotná Irena Vltavínská 1346   Třebíč   568 843 718
16.11. neděle MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Osl. 568 620 248
17.11. pondělí MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Osl.  568 620 248
22.11. sobota MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Osl.  568 620 248
23.11. neděle MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Osl.  568 620 248
29.11. sobota MDDr. Rolincová Monika  ESTHE s.r.o., Sokolská 3  Třebíč   568 840 820
30.11. neděle MUDr. Sedláček Milan ml. Zákostelní 9   Hrotovice 568 860 256

Městská knihovna
Jak chutnají macesy? BABI, 

DĚDO, VEZMĚTE MĚ na ně DO 
KNIHOVNY! 

Sobota 1. listopadu, 10 hod., 
ústřední budova v Hasskově ulici

Páni z Kunštátu
Pondělí 3. listopadu, 9 hod., sál 

hudebního oddělení

Jiří Šlitr
Pondělí 3. listopadu, 17 hodin, sál 

hudebního oddělení
Pořad hudebního publicisty Jiřího 

Černého. 

9 tváří a 9 knih tvé fantasie
Úterý 4. listopadu, dopoledne, sál 

hudebního oddělení, vernisáž výstavy 
Výstava keramických portrétů – hlav 

brněnského výtvarníka Tomáše Beňa.

Letecký souboj nad Třebíčí
Úterý 4. listopadu, přednáška 

16.30 hod., sál hudebního odděle-
ní. Vernisáž výstavy 18 hod., klubovna 
dospělého oddělení 

Grafologie
Středa 5. listopadu, 17 hod., klu-

bovna dospělého oddělení 
Přednáší Dagmar Kravčíková. 

Jak se žije na farmě – Včelařská far-
ma Kurtin 

Čtvrtek 6. listopadu,  8.15 hod., 
klubovna dospělého oddělení

Francouzský klub
Čtvrtek 6. listopadu, 17 hod., sál 

hudebního oddělení 
Jan Přeučil: Francouzská galant-

ní poezie. Přední český herec a dabér 
s manželkou Evou Hruškovou, která 
francouzštinu ovládá a miluje, a zpě-

vačkou Janou Hruškovou Yngland, 
která zazpívá francouzské písně a šan-
sony.

Fantasy 
Pátek 7. listopadu, 9 hod., klubov-

na dospělého oddělení 
Žánr fantasy představí mladý třebíč-

ský milovník tohoto žánru Tomáš Kra-
tochvíl. 

Relaxace s hudbou. Jóga Nidra
Pátek 7. listopadu 2014, 18.00 

hodin, sál hudebního oddělení.

Od vlastnického kostela k soukro-
mé kapli

Úterý 10. listopadu, 9 hod., sál 
hudebního oddělení 

Přednáší Mgr. Aleš Flídr, Masaryko-
va univerzita.

KURZ - sáňky z pedigu 
Úterý 11. listopadu, 15 hod., klu-

bovna dospělého oddělení

Rodinná farma Sedmikráska 
Úterý 11. listopadu, 17 hod., sál 

hudebního oddělení

PoetriaBlanca 
Pátek 14. listopadu, 17 hod., sál 

hudebního oddělení 
Autorské čtení a beseda s třebíčskou 

rodačkou básnířkou Blankou Fišero-
vou.

Grafoterapie
Středa 19. listopadu, 17 hod., klu-

bovna dospělého oddělení

Ekologická farma Pospíšilovi 
Čtvrtek 20. listopadu, 16.30 hod., 

sál hudebního oddělení

To nejlepší od Fénixu
Pátek 21. listopadu, 18 hodin, sál 

hudebního oddělení
Další vystoupení Třebíčského sbo-

ru Fénix. 

Mikulov
Pondělí 24. listopadu, 9 hod., sál 

hudebního oddělení

LiStOVáNí.cz: Mé dětství v soci-
alismu. Soubor povídek více než 
60 osobností.

Pondělí 24. listopadu, 17 hod., 
sál hudebního oddělení

3. Pátek pro talenty 
Pátek 28. listopadu, 16 hod., sál 

hudebního oddělení

Den pro dětskou knihu
Sobota 29. listopadu, od 13 hodin 

ústřední budova Hasskova 
Sobotní odpoledne plné akcí pro 

děti.

Třebíčské centrum
1. – 30. 11.  PODZIMNÍ SLAV-

NOSTI - Výstava rukodělných prací 
a řemesel a kampaň Ukaž svůj talent

1. - 30. 11.  LISTOPAD  - 
RODINNÁ TABU (kampaň Sítě 
MC)

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

3. - 7. 11.  BURZA DĚTSKÉHO 
a TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ 
- pondělí, úterý, pátek 8 - 14, čtvrtek 
8 - 17

3. - 7. 11.  Prodejní akce HP 
Čechtín – prodej kvalitních čes-
kých bačkorek 

3. 11.  10.30-12 Klub Miminko: 
Písničky a říkadla pro nejmenší, 
rytmizace 

4. 11.  14 - 16 SPECIFICKÉ 
PORUCHY UČENÍ

5. 11.  8 – 12 TVOŘENÍ SE 
SENIORY (Denní stacionář Domo-
vinka Třebíč)

7. 11.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Radost z pohybu a hudby - rytmi-
zace 

10. 11.  10.30 – 12 Klub Mimin-
ko: Didaktické hračky pro vše-
stranný rozvoj

11. 11.  10.30 – 12 MONTESSO-
RI PEDAGOGIKA  I. (praktické 
ukázky a základní informace)

11. 11.  14 – 16 MUM-AUT setká-
ní rodičů s dětmi s poruchami autis-
tického spektra

13. 11.  10.30 – 12 Tvoříme z pří-
rodnin

13. 11.  14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Pórek v kuchyni

13. 11.  15 - 16  Kurz zdravého 
vaření - téma: Cizrnová pomazán-
ka 

14. 11.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Didaktické hračky pro batolata

18. 11.  10.30 – 12 Vedení k úspě-
chu dítěte

18. 11.  14 - 16 CELIAKIE: Což 
takhle dát si JÁHLY?!

20. 11.  10.30 – 12 RODINNÁ 
TABU: Domácí násilí

21. 11.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Význam her ve vývoji dítěte

22. 11.  14 – 17 Tvořivé odpoled-
ne: Pletení z papíru -  vánoční štola

23. 11.  15 - 17  KA RNEVAL A 
REJ PRO NEJMENŠÍ - koná se v 
tělocvičně ZŠ Kpt. Jaroše, přezůvky 
s sebou, předprodej vstupenek od 
27.10.

24. - 25. 11.  OHK Třebíč: Slaďo-
vání pracovního a rodinného živo-
ta

24. 11.  10.30 – 12 Klub Mimin-
ko: Zdravý úsměv

25. 11.  10.30 – 12 Kurz zdravé-
ho vaření - téma: Pohanková kaše 
se švestkami

27. 11.  8 – 17 Radujme se ruku v 
ruce: Společné vítání adventního 
času, Adventní tvoření 

27. 11.  18 – 20 Rukodělný kurz: 
Adventní věnce

28. 11.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Zdravý úsměv

28. 11.  12 - 17  BAZÁREK HRA -
ČEK a DĚTSKÝCH KNIH (příjem 
28. 11.  od 8 do 12) 

Muzikantská cestička napříč čes-
kou hudbou

Neděle 30. listopadu, 17 hodin, sál 
hudebního oddělení

Pobočka Modřínová 
a pobočka Borovina 

Dlouhá noc v knihovně – En-
tentýky do muziky

Pátek 7. listopadu 2014, 19 hod., 
pobočka Modřínová

Vesele s Rozmarýnkem
Středa 19. listopadu 2014, 10 hod., 

pobočka Modřínová
Vystoupení třebíčského folklórního 

souboru ze ZŠ Benešova na DS Manž. 
Curieových.

Pasování prvňáčků na čtenáře 
Úterý 25. listopadu, 8 hod., 9 hod., 

10 hod.
Pasování prvňáčků ze ZŠ Benešova 

na čtenáře knihovny.
Středa 26. listopadu, 9 hod, 10 

hod.
Pasování prvňáčků ze ZŠ a MŠ Na 

Kopcích na čtenáře knihovny. 
Čtvrtek 27. listopadu, 8.15, 9.15 a 

10.15 hod., pobočka Borovina 
Pasování prvňáčků ze ZŠ Bartuškova 

na čtenáře knihovny. 

Výstavy 
Válečné nebe třebíčské
5. – 28. listopadu, klubovna dospě-

lého oddělení. 

9 tváří a 9 knih tvé fantasie
4. listopadu – 16. prosince 2014, 

sál hudebního oddělení

Ježci na naší zahrádce 
6. října – 30. listopadu, dětské 

oddělení 
Práce dětí MŠ Kaštánek. 

Výstava výrobků klientů denního 
rehabilitačního stacionáře Úsměv

Od 3. do 28. listopadu, pobočka 
Modřínová 

Toulky Třebíčí a okolím
31. října – 30. prosince, pobočka 

Borovina
Výstava fotografi í Pavla Mollera.

SPISOVATEL Josef Formánek před-
stavil v Třebíči svoje nové knihy. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Kavárna nabízí 
zajímavé pořady

Farní kavárna u sv. Martina v Tře-
bíči nabízí jednou měsíčně zajímavé 
pořady. V sobotu 15. listopadu od 
19 hodin se uskuteční promítání fi l-
mu Kdo je papež František. Advent-
ní zážitkový program Příběh o boro-
vicové větvi s Marcelou Blažkovou 
z Poradny Ruth v sobotu 6. prosince 
začíná opět v 19 hodin.   -zt-



Renovace a výroba vnitřních, vstupních dveří, zárubní či obložení kovových zárubní. • 
Žádné natírání, časová náročnost a stavební hluk. • 
Kvalitní materiály, odolné vůči poškození a ohmatání. • 
Stálobarevné vůči slunečnímu záření a saponátům. 
Zhotovení schodišť systémem „schod na schod“, který se hodí pro každý podklad • 
a nepoškodí stěny ani podlahy během montáže. 
Vlastní výroba a montáž.• 

Po
rt

as

www.jiri-vrba.portas-renovace.cz

Dešov 131
Tel.: +420 728 426 470
e-mail: soukup@interierysoukup.cz

www.interierysoukup.cz

Bydlení
Stížnost na nadměrný noční hluk 

v rámci pořádání akce Flaming Nights 
na sokolském stadionu v polovině srp-
na vzala na vědomí rada města Třebíč. 
Starosta Pavel Heřman nastínil, že pro 
město je velice složité zakazovat takové 
akce předem, když se neví, jaký bude 
jejich průběh. 

„S organizátory budeme jednat, ale 
zatím jsme nenašli žádné univerzální 
řešení, jak se s tím vypořádat,“ naznačil. 
Vysvětlil, že každý festival, i zmiňova-
ný, láká určitou cílovou skupinu, kte-
rá vítá, že se něco takového v Třebíči 
odehrává. Lidem, kteří se o to nezají-
má, případný hluk vadí.  

„To se může stát i u  menších akcí, které 
zasáhnou jen bezprostřední okolí,“ podo-
tkl Heřman. Nastínil, že se všechny 
akce nedají konat na Podzámecké 
nivě, která je z hlediska hluku nejví-
ce vyhovující. U ní ale platí vyhláš-
ka, která ponechává lokalitě čas na 
regeneraci. 

Připustil, že v Třebíči se v létě koná 
pod širým nebem velké množství 
akcí. Městské kulturní středisko se 
pokusí o jejich sladění, ale pořada-
telé mnohdy domlouvají účinkující 
se značným předstihem, a pak není 
divu, že se konají ve stejném termínu 
na různých místech.  -zt-

Zakázat akce kvůli 
nadměrnému hluku je složité

Vrátka získala dotaci
Třebíčské občanské sdružení Vrátka získalo podporu z fi nančních pro-

středků z programu Fond pro NNO (nestátní neziskové organizace) pro 
svůj projekt „Nebojte se nás zaměstnat.“ Od září realizuje projekt, jehož cel-
kovým cílem je ochrana lidských práv a boj proti diskriminaci při zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením. Vrátka chtějí dosáhnout osvěty a zajiš-
tění informovanosti subjektů na trhu práce o problematice zaměstnávání 
zdravotně postižených. Projekt potrvá do konce února roku 2016. -zt-
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V REŠICÍCH NABÍZÍ

I   
671 73 Rešice 110
mobil: 728 583 834, 724 229 302
www.pradelna-vlocka.cz
e-mail: jposvar@pradelna-vlocka.cz

Specializujeme se na:
ub ovac  a s ravovac  za zen ,

hotely a podobné provozy.
eme v m pomoci i s t m, co se

v m nevejde do pra ky i suši ky.

RANÍ  S ŠENÍ EH ENÍ  AN V NÍ

Zajiš ujeme dopravu do eb e a bl zkého okol .
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Proč se měří radon na stavebním pozem-
ku, v dokončené novostavbě nebo ve stáva-
jícím rodinném domě ?

V základových horninách a půdách na větši-
ně území České republiky se vyskytuje rado-
nový plyn ve zvýšených koncentracích, odkud 
se vždy přes větší či menší počet netěsností, 
které jsou na kontaktu spodní stavby s podlož-
ním prostředím, dostává do každého objek-
tu jako jsou rodinné domy, administrativní 
budovy, komerční objekty, obchodní centra a 
jiné veřejné stavby, kde pobývají, bydlí nebo 
pracují lidé. Navíc oblast Vysočiny se vyzna-
čuje přítomností místy až extrémně vysokých 
koncentrací radonu, které v rozsahu zasažené 
plochy zemského povrchu a následně logicky 
počtu zamořených mnoha tisíců rodinných 
domů a jiných pobytových objektů nemají na 
světě obdoby. 

Radon je pouze nosným médiem problé-
mu, protože přímo lidskému organismu ško-
dí jeho rozpadové produkty,  a to přesně Po 
- 214 a Po - 218, které jsou extrémně karcino-
genní. Platí, že čím je vyšší hladina radonu v 
objektu, tím více jeho uživatelé inhalují  tyto 
škodlivé a silně ionizující radioaktivní prvky. 
Odborné studie prokázaly a Světová zdravot-
nická organizace (WHO) varuje, že pravdě-
podobnost onemocnění rakoviny plic se zvy-
šuje s rostoucí koncentrací radonu v objektu.. 
Pro nadimenzování dostatečné, ale ekonomic-
ky úsporné ochrany např. rodinného domu 
před pronikáním radonu z podloží, je nutné 
provést radonový průzkum na pozemku. Ve 
druhém kroku se ze stanovených parametrů 
uvedených v protokolu o měření, tj. konkrét-
ní hodnoty koncentrace radonu v kBq/m3 a 
propustnosti základových zemin pro vodu a 
plyny a ze stavebních dispozic např. rodinné-
ho domu vypočítá potřebná tloušťka hydro-
dizolace proti pronikání radonu dle ČSN 73 
0601. Výpočet protiradonové izolace pracuje 
s požadavkem, aby v dokončeném rodinném 
domě byla hladina radonu v obytných a poby-
tových místnostech pod hodnotou 200 Bq/
m3. Splnění tohoto požadavku se kontroluje 
měřením radonu „indoor“ ve vnitřním ovzdu-
ší jednotlivých místností a prostor např. rodin-
ného domu, současně se uvedeným měřením 
kontroluje  kvalita stavebních prací, jejichž 
součástí je hydroradonový izolační systém. 

Řešit výše uvedené požadavky projektantovi, 
stavební fi rmě, ale i stavebnímu úřadu ukládá 
zákonná norma „atomového zákona“ a hlavně 
vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, 
která stanovuje, jak vyprojektovat a násled-
ně postavit a stavebním úřadem zkontrolovat 
objekt např. rodinného domu tak, aby po jeho 
dokončení byla hodnota objemové aktivity 
radonu v jeho místnostech nižší než 200 Bq/
m3. Tedy závěrem lze konstatovat, že pokud  
není navržená hydroizolace jako ochrana pro-
ti radonu posouzená přímo číselným výpo-
čtem dle ČSN 73 0601, tak není izolací proti-
radonovou !  A pokud není provedeno měření 
před kolaudací nebo před užíváním objektu, 
tak logicky neexistuje zpětná vazba a kontro-
la, že protiradonová opatření jsou dostatečná 
a budou chránit uživatele před onemocněním 
dýchacích cest nebo rakovinou plic. 

Firma RA DONtest s.r.o. provádí nejen 
měření radonu na stavebních pozemcích a ve 
stavbách na území kraje Vysočina, ale na roz-
díl od jiných pouze  měřičských subjektů se již 
20 roků specializuje zejména na řešení problé-
mu RA DONU. Na základě posouzení úrovně 
radonové ochrany u novostaveb, ale i u stáva-
jících objektů navrhujeme dle ČSN 73 0601 
„Ochrana staveb proti radonu“ optimální sys-
témy protiradonových opatření, které umíme 
vysoce účinnými metodami odborně zreali-
zovat s maximální účinností, kdy v řešených 
novostavbách a původně závadných objektech 
garantujeme velmi nízké hladiny radonu prů-
kazným měřením expresní metodou (7 dní) 
nebo kontinuálním monitorem radonu (24 
hodin). 

VOLEJTE
800 220 022

e-mail: radontest@iradontest.cz
VÍCE  INFO

www.iRA DONtest.cz
www.RA DONaBYDLENI.cz

www.RA DON24.cz
Mgr. Michal Sochor

zvláštní odborná způsobilost
ZOZ č.j.: SÚJB/RCHK/460/2014

M: 602 703 543
Na Nivkách 304, 674 01 Třebíč, www.raj-dreva.cz

NOVÁ

PROVOZOVNA

V TŘEBÍČI

Velkoobchod RÁJ DŘEVA
specializovaná prodejna pro dřevomateriály 
a veškerý doplňkový sortiment 

* Sortiment pro živnostníky i kutily
* Pro registrované - věrnostní slevy
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Do Třebíče, jako do místa svého 
bydliště, přijela volit v komunál-
ních volbách eurokomisařka Věra 
Jourová. V nabitém programu si 
našla čas na krátký rozhovor. 

 Antonín Zvěřina

Proč volíte v Třebíči?
Stále jsem občankou tohoto měs-

ta, kde jsem se narodila, a jsem na to 
patřičně hrdá. Musím ale přiznat, že 
jsem se k bydlení v Třebíči vrátila po 
několika letech. 

Můžete nám prozradit, jak probí-
halo v Bruselu takzvané grilování?

Už jsem byla na příjemnějších 
akcích. Byl to velice náročný proces 
přípravy a útok na nervy. 

Už máte představu, koho budete 
v Třebíči volit?

Ano (smích). 

Vrátíme se k Třebíči. Vracíte se 
do rodného města ráda?

Určitě, protože tu mám rodinu a 
cítím se tady opravdu jako doma. 

Věra Jourová  18. 8. 1964, Třebíč      
 Vystudovala Právnickou a Filozofi ckou fakultu UK v Praze. Pracovala jako 

zástupkyně ředitele Městského ředitele v Třebíči, tajemnice a tisková mluvčí Měst-
ského úřadu v Třebíči, či jako vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚ Kraje Vysočina. 
V letech 2003–2006 působila na MMR, nejdříve jako ředitelka dotačního odboru, a 
pak dva roky jako náměstkyně ministra. V roce 2006 byla prošetřována policií a krát-
ce vazebně zadržena, byla však z podezření z dotačních manipulací očištěna.  Byla 
členkou ČSSD, v roce 2012 vstoupila do hnutí ANO. Letos se stala eurokomisařkou. 
Je rozvedená a má dvě děti.

Místní volby jsou důležité, míní Jourová

Den otevřených památek i srdce letos připadl na čtvrtek 9. října. Městské kul-
turní středisko pozvalo klienty třebíčských stacionářů, žáky speciálních škol i 
ostatní handicapované do Zadní synagogy na pohádku. Děti z Václavského diva-
délka při Základní škole Horka–Domky, nacvičili pod vedením vychovatelky Ire-
ny Nahodilové pohádku O stříbrné růži. Sklidili za ni velký potlesk.

Kdo měl zájem, mohl si potom zdarma prohlédnout památky zapsané na 
seznam UNESCO – Zadní synagogu s domem Seligmanna Bauera a baziliku sv. 
Prokopa. Největší zájem byl o prohlídku interaktivní expozice „Cesty časem v 
předzámčí“.  -zt-

Konal se den pro handicapované

Mše sv. za zemřelé
Mše svatá  v Domě s pečovatelskou 

službou v Třebíči se koná v sobotu 1. 
listopadu od 14.30 hodin. Modlitba za 
zemřelé na Novém hřbitově v Třebíči 
se uskuteční v neděli 2. listopadu od 
15 hodin. Mše svatá v místní části Tře-
bíče Sokolí začíná v neděli 2. listopadu 
v 16.30 hodin, po ní následuje modlit-
ba na hřbitově. Tvoření Kdo si hraje, 
nezlobí, se uskuteční v sobotu 8. listo-
padu od devíti hodin v sakristii kostela 
na Jejkově. -zt-

Rozhledna na Pekelném kopci 
poblíž Třebíče navštívili první zájemci 
o vyhlídku do krajiny. Městu Třebíč se 
podařilo prosadit její předběžné uží-
vání. Výstavba se stala součástí projek-
tu, který zahrnuje vybudování zázemí 
pro turisty v Národním domě na Kar-
lově náměstí, TuristPoint. Slavnostní 
otevření obou součástí se uskuteční 
v pátek 5. prosince.

Projekt rozhledny se zrodil jako myš-
lenka ve svazku obcí Mikroregion Tře-
bíčsko. 

Mohl vzniknout také díky aktiv-
ním představitelům členských obcí, 
kteří pomohli s jednáními s vlastníky 
pozemků i vyjádřeními kolem stavby 
rozhledny. Investici převzalo město 
Třebíč jako člen Mikroregionu Třebíč-
sko. -zt-

Rozhledna je přístupná

Slavnostní otevření fotbalového 
hřiště na zahradě stacionáře v Třebíči 
se uskutečnilo v úterý 14. října. Hřiš-
tě bylo vybudováno za fi nanční pod-
pory Nadace ČEZ na místě starého 
nevzhledného pískoviště. Fotbal patří 
ve stacionáři k nejoblíbenějším spor-
tům. 

Mimo fotbalu hrají klienti stacioná-
ře i kuželky, cvičí v posilovně, jezdí na 
kolech a koloběžkách a v zimě vyjíždějí 
na běžkách. „Natáhnu štulpny z Anglie, 
kopačky od sestřenice, a jdu na to,“ říká 
Martin, nejlepší střelec zdejšího týmu. 
Tělesná aktivita přináší klientům nejen 

radost a zlepšení tělesné kondice, ale i 
pocit seberealizace.

„Fotbalové hřiště není zdaleka jediné, 
co se stacionáři podařilo za podpory 
Nadace ČEZ vybudovat. Mimo hřiš-
tě to byla i psychorelaxační místnost. 
Nadace se také podílela na zakoupení 
výškově nastavitelné vany pro imobilní 
klienty, pořízení ortoptického přístroje 
pro diagnostiku a nápravu očních vad, 
vybavení počítačové učebny i zakou-
pení venkovního vybavení zahrady. Js-
me vděčni za dlouhodobou podporu,“ 
infromuje ředitel stacionáře Karel 
Halačka. -zt-

Stacionář má fotbalové hřiště

České centrum Paříž představuje 
výstavu předního českého výtvarní-
ka Emanuela Ranného, o jehož tvor-
bě obdivně psal i básník Jan Skácel. 
Vernisáž se uskutečnila ve středu 
29. října za přítomnosti autora, Její 
Excelence Velvyslankyně ČR  Marie 
Chatardové a hejtmana Kraje Vyso-
čina Jiřího Běhounka.

„V české grafi ce je Emanuel Ranný 
jediným umělcem, který vtiskl komor-
ní technice suché jehly rozměr monu-
mentality, aniž by ochudil její primár-

ní křehkost a lyrickou expresivitu,“ 
vyjádřila se Ranného tvorbě PhDr. 
Simeona Hošková.

Emanuel Ranný v Českém centru 
v Paříži vystavuje čtyři desítky gra-
fi ckých listů, vytvořených většinou 
k básním Jana Skácela, část z cyk-
lu Havraní krajiny, a z rozměrných 
grafi k „Rozloha podle Petra Krále“. 
Vystavuje i několik barevných lito-
grafi í. K výstavě je vydán katalog s 
textem Martina Hilského „Řeč o řeči 
čar“ a Jana Skácela „Prakrajiny“. -zt-

Ranný vystavuje v Paříži

Příběh Vrátek byl vybrán Českou televizí v konkurenci dalších 500 silných 
příběhů z celé republiky. Po celé léto navštěvovala Vrátka režisérka Th eodora 
Remundová a snažila se dozvědět více o činnosti a lidech. 

Samotné vysílání osmi příběhů, které se dostaly do fi nále, začne v sobotu 8. lis-
topadu. Dokument o Vrátkách se na řadu dostane jako poslední, v neděli 30. lis-
topadu. Nešťastný los posledního vysílacího dne se rozhodla Th ea podpořit tím, 
že během listopadu přijede do Třebíče a všem třebíčákům dokument promít-
ne. Listopadový termín Vrátka v předstihu upřesní.

Od neděle 9. listopadu budou moci diváci hlasovat o nejlepší příběh neo-
byčejné energie výše zmíněných osobností, který bude následně podpořen 
fi nančním darem Nadace ČEZ. -zt-

Vrátka budou v televizi

Výtvarník Šplíchal 
se představí v Praze 

Třebíčský výtvarník Zdeněk Šplí-
chal bude vystavovat v Galerii Dion 
v Praze svoje obrazy a objekty. Ver-
nisáž se uskuteční v pondělí 10. listo-
padu. Úvodní slovo pronese kurátor 
výstavy Ivo Janoušek. Výstava potrvá 
do neděle 28. prosince.   -zt-

Poradna Ruth Třebíč pořádá v úterý 
25. listopadu od 16.30 hodin  přednáš-
ku PhDr., PaedDr. Jany Matějkové „Jak 
zamezit vzniku poruch učení u dysle-
xie, dyskalkulie a podobně“. Koná se 
v ulici Vltavínská, v Domě s pečovatel-
skou službou, v přízemí.

Obsahuje: 1. teoretická část - rodiče 
dostanou informace o projevech počí-

najících vývojových poruch učení a o 
jejich jednotlivých typech; rovněž se 
dozví, jak se s dítětem doma co nejefek-
tivněji připravovat do školy. 2. praktická 
část - rodiče budou seznámeni s prak-
tickými postupy, vedoucími k prevenci 
poruch učení a osvojí si vhodné relaxač-
ní techniky, které mohou s dětmi prak-
tikovat v domácím prostředí. -zt-

Zaměří se na poruchy učení

V termínu od pondělí 6. do pátku 
10. října zrealizovali strážníci Měst-
ské policie Třebíč dopravně-bezpeč-
nostní akci s názvem: „Být vidět je 
důležité!“ V rámci této akce se zamě-
řili především na seniory.  Ti se v uli-
cích města stále pohybují převážně v 
tmavém oblečení, bez výraznějšího 
označení.  

Všichni oslovení rádi přijali od 
strážníků refl exní pásku a slíbili, že ji 
na svém oblečení budou nosit. Cel-
kem bylo rozdáno více než dvě stov-
ky refl exních pásků. -zt-

Zviditelnili seniory

Věra
Jourová

Když se odněkud odstěhujete a pak 
se zase vrátíte, musíte mít k tomu 
místu vztah. 

Jak se změní váš život s pozicí 
eurokomisařky?

Musím se tam odstěhovat a pra-
covat opravdu naplno. To stěhování 
bude zásadní změna, nikdy jsem tak 
dlouho v cizině nebyla. 

Co na vaši práci říká rodina?
Vlastně ani nevím. Vypadají rezer-

vovaně. Děti už si zvykli na ledacos. 
(Syn, který maminku provázel, nám 
prozradil, že jsou na ni velice pyšní).

Jak si udržujete fyzickou kondi-

ci? Vypadáte báječně.
Běhám. Když jsem naštvaná, když 

jsem utahaná, jdu si zaběhat. 

Před vámi už běhal Vladimír Špi-
dla...

Na rozdíl od něj neběhám v červe-
ných trenýrkách a nátělníku. Mám 
apartní teplákovou soupravu.

Budete mít v Bruselu tiskovou 
mluvčí? A kdo to bude?

Tiskovou mluvčí má Jiří Jungr, 
předseda Evropské komise. Já tam 
budu mít člověka na komunikaci.   

Kdy jste naposledy byla v Třebí-
či?

Před čtrnácti dny. Jezdím sem čas-
to, zajdu si na kafíčko do oblíbené 
restaurace. 

Na závěr: Mají komunální volby 
smysl?

Zcela jistě. Když zvolíte špatného 
politika do parlamentu, poznáte to 
po měsících, když do zastupitelstva, 
poznáte to po týdnech. 
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GarantAuto nabízí nový program
Na základě několikaletých zkušeností 

s prodejem nových i ojetých vozů v kraji 
Vysočina vzniká nový program Garan-
tAuto. Specializací tohoto programu je 
především kvalita vozů s podporou až 
3leté komplexní záruky, doživotní garan-
cí na původ a na najeté kilometry. Záru-
ku na vůz poskytujeme s termíny a pod-
mínkami, které plně odpovídají novým 
vozům.

Záruka obsahuje asistenční služby, 

odtah vozu a samozřejmě opravu v auto-
rizovaném servisu a to vše bez jakékoliv 
spoluúčasti. Dlouholeté zkušenosti a 
odborný přístup je základem naší práce 
a díky těmto zkušenostem dokážeme pro 
Vás vybrat produkt přímo na míru. 

Protože naším heslem není kvantita, 
ale kvalita, nenajdete v našem vozovém 
parku stovky vozů, ale pouze pár desítek. 
Prodej vozů probíhá v novém moderním 
prostředí za asistence prodejce, který 

zákazníkům ochotně poradí s výběrem 
vozidla. 

Součástí výběru vozu je i odborná 
pomoc při koupi, výběr pojištění, fi nan-
cování, či prodej. 

Více než 10 let je součástí společnos-
ti také značkový autorizovaný servis 
Bosch, kde ojeté vozy projdou důklad-
nou předprodejní kontrolou (zde Váš 
vůz můžete servisovat za výhodných 
podmínek). Neustále se rozšiřující počet 

spokojených zákazníků je důkazem toho, 
že se snažíme dělat to nejlepší. 

Naši pracovníci jsou Vám k dispozi-
ci od pondělí do soboty, dle domluvy 
i v neděli či o svátcích. GarantAuto se 
zaměřením na vozy Volkswagen, Škoda, 
Audi a Seat je součástí naší domovské 
fi rmy Autocolor Šoukal, s.r.o. 

Více informací a nabídka ojetých vozů 
na internetových stránkách www.garan-
tauto.cz. 

Cítíte se unavení, malátní? Bolí vás 
klouby? Nemůžete spát? Potřebujete 
jediné! Detoxikaci! Zdeňka Potůčko-
vá z Třebíče se o této metodě dozvěděla 
z inzerátu. 

„Okamžitě jsem kontaktovala provo-
zovatelku Radku Pelikánovou a metodu 
vyzkoušela. Mohu říci jediné, vřele doporu-
čuji,“ říká. Před detoxikací se těžce pohy-
bovala. Po ní si dokonce troufl a na delší 
turistickou túru v Krkonoších. 

„Cítím se lépe po všech stránkách. Samo-
zřejmě člověk nemůže čekat zázrak hned, 
ale po několika dnech jsem věděla, že mi 
detoxikace opravdu pomohla a cítím se 
lépe,“ konstatuje Zdeňka Potůčková. Její 
slova nejsou ojedinělá. 

Lidé na detoxikaci na stomatologickou 
polikliniku ve Vltavínské ulici přijíždějí 
z širokého okolí a každý si očistnou kúru 
chválí.    

O co při detoxikaci vlastně jde? Dnešní 
doba se vyznačuje vysokým znečištěním 
životního prostředí a stresujícím způso-
bem života. Kolem nás se vyskytuje stále 
více látek, které nejsou pro tělo přiroze-
né a my jsme více než kdy dříve vysta-
veni působení těchto škodlivin, které se 
usazují v našich buňkách. Ke zmírnění a 

prevenci zmiňovaných  následků škod-
livých vlivů působících na organismus 
napomáhá tato detoxice.

Toxiny narušují normální chod orga-
nismu a vytvářejí příhodné prostředí pro 
rozvoj různých nemocí, alergií, nespráv-
ných reakcí imunitního systému a dušev-
ních a fyzických potíží.  

Používaný přístroj Splendid‘ eau půso-
bí na bázi vzájemného působení elektric-
kého a magnetického pole, kladných a 
záporných iontů. K tomu slouží elektro-
da, která je ponořená do teplé vodní láz-
ně. Do vody se namočí nohy, na zápěstí 
se připne elektroda a kolem pasu se přip-
ne pás vyrobený z bambusových uhlíků.

Uhlíky vysílají infračervené záření a 
záporné ionty. Přístroj neutralizuje a 
vylučuje kyselé odpadní látky z tkání a 
vnitřních orgánů. 

Detoxikace organismu,
Stomatologická poliklinika

Vltavínská 1289, Třebíč
tel. 737 429 270

www.detoxikacetrebic.cz
info@detoxikacetrebic.cz

Možnost zakoupit vánoční poukazy. 

Detoxikace pomáhá organizmu

VODA PŘED DETOXIKA CÍ ZDEŇ-
KY POTŮČKOVÉ... ...A PO DETOXIKA CI
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Program kina Pasážs

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. lis-
topadu

MAPY KE HVĚZDÁM
Premiéra dramatu Kanada/USA/

Německo/Francie.
Začátky představení v 19.30 hod. 
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 3. do středy 5. listopa-
du

ANNABELLE
Premiéra hororu USA. 
Začátky představení v 19.30 hod. 
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 6. do úterý 11. listopa-
du

Upozornění: čtvrtek – sobota ve 
3D, neděle – úterý ve 2D

VČELKA  MÁJA 
Premiéra animované rodinné kome-

die Austrálie/Německa, v českém zně-
ní.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 7. do středy 12. listopa-
du

POHÁDKÁŘ 
Premiéra lovestory ČR.
Začátky představení v 19.30 hod. 
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od středy 12. do pátku 14. listo-
padu

FALEŠNÍ POLDOVÉ
Premiéra komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.  
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 14. do neděle 16. listo-
padu

GET ON UP – PŘÍBĚH JAME-
SE BROWNA 

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

Od soboty 15. do úterý 18. listo-
padu

POŠŤÁK PAT
Repríza animovaného fi lmu USA 

 v českém znění.
Začátky představení v 17 hod
Mládeži přístupný

Od pondělí 17. do středy 19. lis-
topadu

ŽELEZNÁ SRDCE
Premiéra dramatu USA. 
Začátky představení v 19.30 hod.   
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od středy 19. listopadu
Začátky představení v 17.00 hod. 

do neděle 23. listopadu 
MAGICKÉ STŘÍBRO – HLE-

DÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU 3D 
/Blåfj ell 2 - Jakten på det magiske 
horn/ 

Premiéra rodinného fantasy fi lmu 
Norska v českém znění. „I skřítkové 
mohou zažít velká dobrodružství.” 
Po nekonečně  dlouhém podzimním 
spánku se modří skřítci probudili 
do té  nejchladnější zimy, jakou kdy 
zažili. 

Hrají: Ane Viola Andreassen Semb, 
Johan Tinus Austad Lindgren, Toralv 
Maurstad, Elsa Lystad. Režie: Arne 
Lindtner Næss

Vstupné: Kč
Mládeži přístupný

Od pátku 21. do neděle 23. listo-
padu

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

Od pondělí 24. do středy 26. lis-
topadu

INTERSTELLAR 
Premiéra sci-fi , dobrodružného fi l-

mu USA. 
Začátky představení v 17 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 24. do středy 26. lis-
topadu

MY 2
Premiéra lovestory pro 21. století 

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

Od čtvrtka 27. listopadu do stře-
dy 3. prosince

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

TUČŇÁCI Z MADAGASKA RU 
3D

Premiéra animovaného rodinného 
fi lmu USA v českém  znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Městské kulturní středisko

Centrum DaR

Klub seniorů

DIVADLA 
A KONCERTY

Středa 5. 11. v 19 hod. – Národ-
ní dům

KA REL ŠÍP a JOSEF ALOIS 
NÁHLOVSKÝ

„MINIPARTIČKA “

Čtvrtek 6. 11. v 18 hod. – foyer 
divadla Pasáž

Pátek  7. 11. ve 20 hod. – Fórum 
(stolová úprava)

ROCK&ROLLOVÁ SHOW
Účinkují: REVIVAL ELVIS PRES-

LEY BAND, FREDDIE MERCU-
RY se skupinou PRINCESS, POP 
STARS (BONEY M, THE BEA-
TLES, BEE GEES)

Sobota 8. 11. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž

MISS HORÁCKO 2014
Moderuje: Lukáš Hejlík
Hosté: DEBBI, Dominika Mesáro-

šová
Módní show salonu Tereza

Pondělí 10. 11. v 19 hod. – 
Národní dům

PLAVCI a IRENA BUDWEISE-
ROVÁ

Úterý 11. 11. 2014 od 11 hod. – 
Karlovo náměstí

SVATOMARTINSKÉ 
SLAVNOSTI
Slavností příjezd sv. Martina, který 

věští zimu a blížící se Vánoce. Celo-
denní program, bohaté občerstvení, 
ohňostroj.

Čtvrtek 13. 11. v 19 hod. – II. 
představení sk. A/1 – divadlo 
Pasáž

Pátek 14. 11. v 19 hod. – II. před-
stavení sk. A/2 – divadlo Pasáž

ŠVANDOVO DIVADLO PRA HA
William Shakespeare: HAMLET

Pondělí 17. 11. – DDM Hrádek, 
Karlovo náměstí

SVĚTLO PRO 17. LISTOPAD
Oslava státního svátku, spojená s 

lampionovým průvodem.
Program: 
15.30 – 17.30 (DDM) – výroba 

lampionů
17.30 (DDM) – odchod lampiono-

vého průvodu na Karlovo náměstí
18 (Karlovo náměstí) – proslov 

starosty města Třebíče, poté bude 
následovat vystoupení Josefa Valy. 
Na závěr zazpívá českou státní hym-
nu dětský pěvecký soubor SLUNKO 
pod vedení Heleny Noskové.

Úterý 18. 11. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž

PAVEL ŠPORCL – housle, PETR 
JIŘIKOVSKÝ – klavír

„MOJE HOUSLOVÉ LEGEN-
DY“

PRO RODIČE S DĚTMI
Neděle 23. 11. v 15 hod. – diva-

dlo Pasáž
DIVADLO TRA MTARIE OLO-

MOUC
Vladislav Kracík: POHÁDKY Z 

MLÉČNÉ DRÁHY

Úterý 25. 11. v 19 hod. – III. 
představení sk. B – divadlo Pasáž

DIVADLO BEZ ZÁBRA DLÍ PRA -
HA 

Čtvrtek 6. listopadu ve 14 hodin, 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

Pátek 7. listopadu – 14 hodin, 
Národní dům, malý sál

KRUŠNÉ HORY - cestopisné pro-
mítání paní Milušky Mrvkové

Čtvrtek 20. listopadu – 14 hodin, 
Národní dům, velký sál

TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje KS KVAR-

TET.

POŘADY PRO ŠKOLY
Středa 12. listopadu v 8.30 a 

10.15 hodin, Národní dům
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH – 

inscenace herců MLADÉ SCÉNY 
Ústí nad Labem, plná písniček, kou-
zel, světelných a zvukových efektů.

Úterý 25. listopadu v 8.30 a 
10.15 hodin, divadlo Pasáž

PÍSKOMIL SE VRA CÍ – koncert 
pro děti mateřských škol a 1. stupně 
ZŠ

1. - 30. 11.  PODZIMNÍ SLAV-
NOSTI - výstava rukodělných pra-
cí a řemesel a kampaň „Ukaž svůj 
talent“

1. - 30. 11.  LISTOPAD  - 
RODINNÁ TABU (kampaň Sítě 
MC)

4. 11.  10.30 – 12 Společně si hra-
jeme, zpíváme a skáčeme

11. 11.  10.30 – 12 Jáhlová kaše 
(kurz zdravého vaření)

13. 11.  10.30 – 12 Komunikace 
- pasivita, asertivita, manipulace, 
agresivita 

18. 11.  10.30 – 12 VYROBÍM SI 
SVÉHO DRA KA 

20. 11.  10.30 – 12 Specifi ka pod-
nikání v oblasti péče o děti (OHK 
Třebíč) 

25. 11.  10.30 – 12 Didaktické 
hračky pro všestranný rozvoj

27. 11.  15.30 – 17 Advent při-
chází (dílničky pro děti i jejich rodi-
če)

Anthony Jay, Jonathan Lynn:
 JISTĚ, PANE PREMIÉRE!

Sobota 29. 11. v 20 – Národní 
dům (na stání)

VYPSANÁ FIXA
„PŘED NÁMA HRA JEME MY 

TOUR 2014“

Neděle 30. 11. od 10 do 17 hod. 
– třebíčské předzámčí

JEŽÍŠKOVY DÍLNIČKY V 
EXPOZICI CESTY ČASEM

Neděle 30. 11. v 17 – divadlo 
Pasáž

VÁNOČNÍ KONCERT 2014 
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE, 
jeho sólistů a hostů

VÝSTAVY
Do 9. 11. František Hodonský – 

dřevořezy a matrice k dřevořezům,  
Šárka Radová - plastika

Galerie Malovaný dům

29. 11. 2014 – 17. 1. 2015
Vojtěch Kolařík – obrazy
Galerie Malovaný dům
Vernisáž v pátek 28. 11. v 17 hod.

Do 28. 12.
Naděžda Kotrčová – Zastavení
Galerie Ladislava Nováka

13. 11. 2014 – 4. 1. 2015
Bedřiška Znojemská – obrazy
Výstavní síň předzámčí
Vernisáž 12. 11. v 17 hod.

Od pátku 28. do neděle 30. listo-
padu

OUIJA 
Premiéra hororu USA. 
Začátky představení v 19.30 hod.   
Mládeži do 15 let nepřístupný
   

FILMOVÝ KLUB 
– Začátky představení 

v 19.30 hod.
Čtvrtek 6. listopadu 
BORGMAN 
Premiéra černé komedie Nizozemí.

Čtvrtek 13. listopadu
AŤ ŽIJE SVOBODA! 
Premiéra dramatu Itálie.

Čtvrtek 20. listopadu
ATILLA MARCEL
Premiéra absurdní komedie Fran-

cie.

Čtvrtek 27. listopadu
NÁSLEDKY LÁSKY
Premiéra komediálního dramatu 

Itálie.
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Obchodní akademie a Hotelová škola 
Třebíč je od 1. 7. 2014 novým subjektem 
působícím v oblasti středního vzdělávání 
na Vysočině.  Vznikl na základě rozhod-
nutí  Zastupitelstva Kraje Vysočina slou-
čit dvě významné školy v Třebíči a s cílem 
vybudovat centrum odborného vzdělá-
vání obchodu a služeb. Dnes navštěvu-
je školu 1000 studentů, kteří mají velké 
možnosti jak v oblasti výběru oboru vzdě-
lání, tak i škály nadstandardních nabídek v 
oblasti dalšího profesního rozvoje.  

Mezi nejžádanější patří maturitní obo-
ry obchodní akademie, cestovní ruch a 
hotelnictví, které následně vedou ke stu-
diu na vysokých školách.  Nebývalé úspě-

Obchodní akademie a Hotelová 
škola Třebíč se představuje…

chy v ekonomických a odborných dis-
ciplínách  a také výsledky u maturitních 
zkoušek  posunuly tyto obory mezi sku-
tečnou  špičku. Podobně je tomu u obo-
rů učebních, jejichž žáci sklízí úspěchy v 
republikových soutěžích a svojí prezentací 
na veřejnosti  a při zajišťování akcí spole-
čenského a kulturního charakteru (recep-
ce, vernisáže, veletrhy atd.) spoluvytváří  
vysoký kredit školy.   Všichni absolventi 
školy jsou vybaveni europasem  platným 
v zemích Evropské unie,  ve kterém jsou 
zaznamenané kromě  dosažené kvalifi kace 
i  zkušenosti ze zahraničních stáží a praxí 
potvrzované přímo zaměstnavateli  dané 
země.  Každoročně vyjíždí okolo padesáti  
studentů do Německa, Řecka, Španělska, 
Irska , ale také např.  i na Kanárské nebo 
Azorské ostrovy. Škola zajišťuje tyto akti-
vity  v programu Leonardo da Vinci nebo 
v rámci spolupráce školy se zahraničními 
partnery. 

Škola disponuje certifi kátem systé-
mu řízení kvality na bázi mezinárodní-
ho standardu ISO 9001:2009. Také  je 
první školou na Vysočině a ojedinělou v 
České republice, která získala  prestižní a 
mezinárodně uznávaný Certifi kát odbor-
ných škol, udělovaný AKC ČR a stvrzu-
jící vysokou kvalitu vzdělávání  v oblasti 
gastronomie.  Je to důsledek práce školy 
s talentovanými žáky, kteří se dostávají na  
olympiádách mezi světovou špičku (zlato 
v Mnichově, Innsbrucku a Nitře, stříbro 
v Erfurtu a Remeši).  Nejúspěšnější žá-
ci oboru hotelnictví jsou aktivními členy 
juniorského Národního týmu AKC ČR  
pro zahraniční reprezentaci (Švýcarsko 
2013, Jižní Korea 2013, Lucembursko 
2014).  Letošní absolvent oboru cestovní 
ruch Jiří Sýkora  se v létě  stal juniorským 
mistrem světa v desetiboji a mistryně 
ČR v carvingu Eliška Vostalová obhajuje 
barvy České republiky na světových sou-
těžích již několik let.

Obchodní akademie a Hotelová ško-
la Třebíč tak naplňuje strategii úspěšných 
škol, které výchově a vzdělávání věnují 
mimořádnou péči.

Školství
Slavnostní otevření nového doprav-

ního hřiště v v místní části Třebíče 
Budíkovicích se uskutečnilo ve středu 
17. září. Město na realizaci získalo 
dotaci z Grantového programu Fondu 
Vysočiny „Podpora budování dětských 
dopravních hřišť 2014“.

„Poskytnutá dotace z Kraje Vysočina 
na vybudování malého dětského doprav-
ního hřiště v Budíkovicích činila polovinu 

celkových nákladů 40 tisíc korun, zby-
lých 40 tisíc korun byla spoluúčast měs-
ta,“ konstatoval místostarosta Pavel 
Svoboda.

Z dotace byl vybudován povrch hřiš-
tě z dlažby s vodorovným značením. 
Přenosné dopravní značky na hřiště 
umístila Základní škola T. G. Masa-
ryka Třebíč, která také toto dopravní 
hřiště provozuje.  -zt-

V Budíkovicích mají hřiště
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/ Hotelnictví 65-42-M/01

/ Obchodní akademie 63-41-M/02

/  Podnikání – nástavbové studium 
denní a dálkové 64-41-L/51

/ Kuchař – číšník 65-51-H/01

/ Kuchař – číšník – zkrácené 1leté studium 65-51-H/01

/ Elektrikář 26-51-H/01

/ Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01

/ Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

•  Zahraniční praxe: VB, SRN, Rakousko, Itálie, Francie,
Řecko, Španělsko, Slovensko

• Dva povinné světové jazyky (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ)

• Nadstandardní vybavení školy

• Odborné kurzy pro žáky

• Strava a ubytování na domově mládeže

Hotelová škola Světlá 
a Střední odborná škola 
řemesel Velké Meziříčí

www.svetlavm.cz, admin@svetlavm.cz, Tel. 566 522 837

[ VELKÉ MEZIŘÍČÍ ]

/ Hotelnictví 65-42-M/01

STUDIUM MATURITNÍCH OBORŮ:

/ K h ř číš ík 65 51 H/01

OBORY S VÝUČNÍM LISTEM – 3leté

Dny otevřených dveří 4. 12. 2014, 16. 1. 2015

z1
1-

hš
sv

m
Z

Škola nabízí čtyřleté studium 
zakončené maturitní zkouškou 
v oborech Hotelnictví, Obchodní 
akademie, Podnikání – nástavbové 
studium. Dále škola nabízí řadu tří-
letých učebních oborů, např. kuchař 
– číšník, elektrikář, automechanik, 
opravář zem. strojů aj. Škola je zná-
má kvalitní jazykovou (A, N, F, R) 
a odbornou výukou, včetně nabídky 
zahraničních praxí (VB, FR, SRN, IT, 
Řecko, SPA, SR) a specializačních 
kurzů (kurz barmanský, cukrářský; 
řízení motorových vozidel aj.). Ško-
la se pyšní bohatým zázemím včetně 

celodenního ubytování (DM), stra-
vy a volnočasových aktivit. 

Absolventi maturitních oborů 
nacházejí uplatnění jako řídící pra-
covníci v hotelích, restauracích, jako 
samostatní podnikatelé, pracovníci 
ve stravování, v cestovním ruchu, 
v obchodně podnikatelské sféře, ve 
státní i veřejné správě. Absolventi 
učebních oborů nacházejí uplatnění 
díky svým odborným kompetencím 
v řadě odvětví našeho hospodářství.

Dny otevřených dveří: 4. 12. 2014, 
16. 1. 2015 nebo kdykoliv individuál-
ně (nejlépe po telefonické domluvě).

Hotelová škola Světlá 
a Střední odborná škola 
řemesel Velké Meziříčí

Práce na nově vznikajícím sportov-
ním areálu Základní a mateřské ško-
ly Na Kopcích se podařilo dokon-
čit. „Práce spočívaly ve vybudování 
víceúčelového venkovního sportovního 
areálu, které zahrnovaly vybudová-
ní bruslařské oválu s asfaltovým povr-
chem, dvou běžeckých drah o délce 
250 metrů a rovinky se čtyřmi dráha-
mi pro běhy na 50 metrů a 60 metrů z 
tartanového povrchu, hřiště pro malou 

kopanou s umělou trávou III. generace, 
hřiště pro tenis a volejbal s umělou trá-
vou II. generace, plochy pro pétanque 
a zpevněných přístupových ploch ze 
zámkové dlažby,“ řekl k novému hři-
šti místostarosta Pavel Pacal. 

„Hřiště bude využíváno nejen školou 
ale i veřejností,“ doplnil.Nové hřiště si 
vyžádalo investici ve výši 5,9 milionů 
korun bez DPH z rozpočtu města.   
 -zt-

Základní škola Na Kopcích
 má nové hřiště



STRANA  19 TN - LISTOPAD 2014Školství / Inzerce



STRANA  20 Inzerce TN - LISTOPAD 2014

Pivovar Rebel v Havlíčkově 
Brodě letos slaví 180 let od 
založení. Sládek Pavel Pilař 
se podělil o svoje zkušenosti. 

Dá se říct, jak se za ta léta změni-
la technologie vaření piva?

Princip výroby piva je znám po 
tisíciletí, ten se nemění. Mění se ale 
podmínky výroby, mění a zušlechťu-
jí se suroviny a vyvíjí a zpřesňuje se 
technologie. Dřívější sládkové nemě-
li tak přesné měřící přístroje - měli-li 
nějaké, a tak se museli spoléhat hlav-
ně na zkušenosti své, svých před-
chůdců a kolegů. Také vývoj mate-
riálů pokročil, a tak dřevěné kádě 
či sudy mají v pivovarech pouze z 
nostalgie. Rovněž výzkum techno-
logie výroby a vzájemných vlivů jed-
notlivých složek piva (jichž je v pivu 
více než 1000) výrobu piva znač-
ně upřesňuje. To vše způsobuje, že 
dnešní pivo je výborné a kvalitativ-
ně vyrovnané, ale zda je lepší, než v 
dobách dřevěných kádí, těžko říct.

Kterého ocenění si nejvíce váží-
te?

Jsme malý regionální pivovar, a tak 
každý úspěch v degustačních sou-
těžích, v silné konkurenci českých, 
či i zahraničních pivovarů, je pro nás 
úspěch. Ocenění je spousty; kdy-
bych měl jmenovat jedno z nich, pak 
asi 1. místo v kategorii světlých ležá-
ků v nejprestižnější evropské soutěži 
European Beer Star, z roku 2012.

Ale popravdě, ze všeho nejvíc si 
cením pochval našich konzumentů 
jak z našeho regionu, tak z míst, kde 
je opravdu velká konkurence kvalit-
ních piv.

Jaká piva pivovar nyní nabízí?
V nabídce piv havlíčkobrodského 

pivovaru Rebel najdete piva výčepní, 
ležáky i piva speciální. Z výčepních 
piv nabízíme Rebel Haškův C. K., a 
letos nově Rebel Tudor, který pře-
kvapí svojí hořkostí. Vlajkovou lodí 
pivovaru je jistě Rebel Originál Pre-
mium, což je světlý ležák s obsahem 
alkoholu 4,8% obj. V nabídce nechy-
bí Rebel Černý, a pro řidiče Rebel 
Nealko.

V letošním roce slaví náš pivovar 
180 let od založení. Speciálně pro 
tuto příležitost byl uvařen Rebel 
Výroční speciál. Pivo bylo uvařeno z 
českého sladu z vlastní humnové sla-
dovny a vysokého podílu sladů speci-
álních. Díky tomu má pivo medovou 
barvu. Pivo bylo nachmeleno čerstvě 
sklizeným Žateckým poloraným čer-
veňákem – nejkvalitnějším českým 
chmelem. Toto pivo bodovalo nedáv-
no v soutěži netradičních a speciál-

ních piv CEREVISIA SPECIALIS  
2014, kde získalo druhé místo v kate-
gorii polotmavých a tmavých piv.

Které patří k nejoblíbenějším?
Naše jednoznačně nejoblíbenější 

pivo je Rebel Originál Premium, což 
je i naše nejprodávanější pivo. Jeho 
recepturu drží pivovar už mnoho let 
stejnou, což dává našim konzumen-
tům jistotu kvalitního piva.

K mému překvapení se rych-
le dostala do obliby i naše loňská 
novinka, Rebel IPA (India Pale Ale), 
což je pivo pro české pivaře nezvyk-
lé. Nicméně jim chutná, a tak jim ho 
rádi vaříme. I sobě.

Chystáte v nejbližší době rozšíře-
ní nabídky?

Nová piva v současné době nechys-
táme. Začátkem listopadu bude v 
prodeji nový dárkový multipack, kte-
rý bude obsahovat osm piv a origi-
nální kuchařku Rebelka, kterou pro 
náš pivovar napsala Markéta Hrube-
šová. Tato kniha obsahuje na 75 ori-
ginálních receptů nejen z piva, ale 

také k pivu. Ten-
to pack bude jistě 
skvělým dárkem 
pod vánočním 
stromečkem. 

Pivovar a pivo potřebují propaga-
ci, snažíte se ji zajistit i pořádáním 
různých akcí?

Náš pivovar se snaží přiblížit zákaz-
níkům kromě jiného i formou růz-
ných akcí. Úzce spolupracujeme s 
dobrovolnými hasiči nejen v našem 
regionu, ale napříč celou republikou. 

Z našich akcí jmenujme Slavnos-
ti piva, které se konají každoročně 
začátkem června jak v prostorách 
pivovaru, tak na havlíčkobrodském 
náměstí. Na obou místech je vždy 
zábava pro celou rodinu, vystupu-
je spousta známých i méně známých 
kapel, a pro návštěvníky se otevřou 
jindy nepřístupné prostory pivova-
ru, kde se dozví více o výrobě piva. V 
příštím roce se Slavnosti piva Rebel 
budou konat 6. června. Další pravi-
delnou akcí v areálu pivovaru jsou 
podzimní Svatováclavské trhy, které 
pořádáme vždy kolem svátku Václava 
– tedy 28. září. V prostorách nádvoří 
pivovaru se ten den otvírá řemeslné 
tržiště, kde si příchozí mohou zakou-
pit různé výrobky řezbářů, kovářů, 
výrobky z perel, ručně řezané svíč-
ky, ale i vyzkoušet, jak se takové věci 
dělají. V neposlední řadě pak mohou 
ochutnat pečivo a sladkosti od peka-
ře a domácí kuchyni místní pivovar-
ské restaurace. Nejen děti pak zaujme 
průvod družiny sv. Václava a rytíř-
ské souboje, do kterých se návštěv-
níci pravidelně zapojují. Na velkém 
podiu se až do večera střídají hudeb-

ní skupiny a návštěvníci se samozřej-
mě mohou posilnit výtečným pivem 
Rebel, které zde teče proudem. 

Jak jsme již výše uvedli, v letošním 
roce slaví náš pivovar 180 let svojí 
existence. Celý rok se nese v duchu 
oslav tohoto výročí, kterému jsme 
přizpůsobili design všech možných 
propagačních materiálů. Vrcholem 
oslav jistě bude Galavečer Rebel, kte-
rý jsme připravili na 8. listopadu v 
místním kulturním domě Ostrov. V 
rámci večera vystoupí kapely Nebe, 
MANDRA GE, a velkolepou párty 
zakončí Walda Gang. Vstupenky na 
tuto akci jsou již v předprodeji, a těší-
me se, že si tento večer návštěvníci 
náramně užijí.

V příštím roce se kromě Slavností 
piva můžou tancechtiví zájemci těšit 
na tradiční Pivovarský ples, který 
proběhne v kulturním domě Ostrov 
20. března 2015. K poslechu a tanci 
zahraje kapela Fortuna.

Umožníte případným zájemcům 
návštěvu pivovaru?

Exkurze pivovarem jsou zaběhlou 
realitou a atrakcí pro lidi technologie 
neznalé. Jako malý pivovar si můžeme 
dovolit osobně vedené, nekomerční 
prohlídky technologií. Jako v málo-
kterém jiném pivovaru si návštěv-

níci mohou prohlédnout naši 
klasickou humnovou 

sladovnu, ochutnat 
rozdíl mezi ječme-
nem a různými dru-

hy sladů, projít varnu i 
stáčírny. Nejoblíbenější a nejdelší 

bývá ta část exkurze, kdy se v ležác-
kých sklepích ochutnávají nefi ltro-
vaná piva přímo z ležáckých tanků. 
Exkurzi je možno zakončit lahodným 
soustem v naší Pivovarské restauraci, 
s vynikající domácí kuchyní.

Co můžete nabídnout sběratelům 
pivních předmětů?

Pro sběratele předmětů týkajících 
se piva máme v podnikové prodej-
ně k dispozici sady aktuálních lah-
vových etiket, tácky a různé drobné 
předměty. Pro zájemce o pivní sklo 
je zde možnost koupě všech druhů 
sklenic a půllitrů, propagačních před-
mětů a textilu.

Chtěli bychom zákazníky pozvat do 
nové pivovarské prodejny, kterou se 
chystáme v nejbližší době slavnostně 
otevřít. Prodejna se ze současného 
prostoru vrátnice přestěhuje do nové 
budovy, vpravo u vjezdu do areálu. 

Dá se u piva posedět přímo u vás, 
v pivovaru?

Přímo v pivovaru je možnost pose-
dět si v Pivovarské restauraci, která 
nabízí všechny druhy našeho točené-
ho piva a výtečnou domácí kuchyni.

Co vy a pivo, které vám chutná 
nejvíce?

Ve spoustě pivovarů se dnes vaří 
dobré pivo, rád ochutnávám nová 
pivka, hlavně odlišná. Ale nejčastěji 
piju brodský, záleží na situaci, jak sil-
ný, ale nyní je nejčastější volbou má 
oblíbená IPA.  

Každé ocenění považujeme za úspěch, 
říká Pavel Pilař, sládek pivovaru Rebel



KOTEN ZDENĚK A SYN, Máne-
sova 3/660, Třebíč- Borovina, mobil.: 
602 540 113, 737 623 585. Montáže, 
rekonstrukce: ús.topení, vody, plynu, 
odpadu, koupelen. Kompletní dodávka 
materiálů.

Oddlužení dle insolvenčního
zákona nově i pro OSVČ 
- zastavíme exekuce, 
   dražby a vymáhání
- snížíme Vaše dluhy až o 70%
- servis do úplného vyřízení
e-mail: InsolvenceVysocina@seznam.cz
tel.: 608 780 011

Foto Janovská - nová adresa : Ruská 21, 
www.fotoatelier-forum.ic.cz Tel.: 733 
522 549
Velkoplošné foto na plátně, barevně i 
černobíle.Foto na kalendáře, polštáře. 
Přepisy 8mm a 16mm filmů na DVD. 
Svatební foto. DVD ze staré Třebíče.  

videoBoS - videozáznam Vašeho 
svatebního dne, maturitního plesu, 
firemní prezentace. Letecké video a 
foto z kvadrokoptéry. Studiové zpra-
cování - střih, obrazové efekty. Přepis a 
zpracování videa - rodinných nahrávek 
(VHS, miniDV, HDD kamer atd.) a 8 
mm filmů na DVD. Více na www.video-
kameraman.cz.  Tel.: 608 855 607

Výklad karet, léčivé terapie, uvolnění 
energet. bloků, minulý život. Tel. 739 
080 527, www.vyklad-vestby.cz

Je Vaše tiskárna nenažraná? Naše kval-
itní  kompatibilní  cartridge a  to-nery ji 
naučí tisknout levně!  Internetové ceny,   
výkup   prázdných  náplní a dokonce i 
provize pro Vás. www.TREBSERVIS.CZ, 
tel.: 604 911 211 (OC Amos – Komen-
ského nám. 1045/18 – u přechodu naproti 
Septiku :-)  

Soudně ověřené překlady z a do 
německého jazyka, tlumočení, výuka. 

Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 724 658 835.

PŮJČOVNA  A SERVIS LYŽÍ A 
SNOWBOARDŮ  na strojích Montana 
a Reichmann. Broušení bruslí. Více na 
www.tour-sport.cz
Tour- sport s.r.o., Jejkovská brána 3, 

Třebíč. Tel.: 776 842 745

Koupím

Nemovitosti

Zaměstnání

Ostatní

Překlady a tlumočení 

Servis lyží

Služby

Video

Výklad karet

Náplně do tiskáren

Topení - plyn

Nabízí sečení trávy - křovinořez 
nebo sekačka. Práce motorovou pilou, 
vyřezávání náletových křovin. Stříhání 
živých plotů benz. plotostřihem, likvi-
dace větví štěpkovačem. Mobil: 722 
718 797 nebo 737 881 944.

Služby domácnostem

Autopříslušenství
SPECIÁLKA AUTONOSIČE - AUTO-

BOXY BONA Voborný,  Prodejna 
přemístěna na ul. B. Němcové Třebíč 
PRODEJ - PŮJČOVNA. Zajímavé ceny 
nosičů: lyží 4pár od 540,-, FaFelod 800, 
OCT-FAB od 1100,-, OCT II-FAB II od 
1190,-, příčníky od 690,- autoboxy od 
2300,-, nosiče na závěsné zařízení. 
Záruka, Servis, tel. 724 555 204, 
www.autonosicetrebic.cz 

Montáže tažných zařízení a půjčovna 
přívěsů na Budíkovické 215. Montáž 
(autorizovaná - bez nutnosti STK) na 
počkání. Půjčování přívěsů od 200 Kč/
den. K dispozici je i přívěs na náklady 
4-5 m dlouhé. Detaily na www.taznek-
oule.cz Tel. 604 871 030.

Oznamovatel
Truhlářství Kamarád – výroba, opravy, 

montáže. Nábytek na míru, kuchyňské 
linky, vestavěné skříně. Montáž a 
doprava zdarma. Tel.: 604 867 232

Výroba nábytku Kučera - kuchyňské 
linky, nábytek na zakázku 
www.kkk.vyrobce.cz,
mob.: 608 844 093

Kosmetika Miloslava Cejnková – hotel 
Zlatý kříž v Třebíči nabízí kompletní 
kosmetické ošetření pro ženy i muže. 
Kosmetická a remodelační masáž, 
mikromasáž očního okolí. Čištění pleti 
ulrazvukovou špachtlí, laserové ošetření, 
liftingové ošetření pleti přístrojem face lift. 
Tělové, relaxační, uvolňující a anticelulit-
idní zábaly. Prodej   kosmetiky,   míchání 
synergic-kých směsí a parfémů. Více na 
www.kosmetikacejnkovacz.goneo.cz, 
tel.: 724 662 729 

Cvičení Pilates s overbally a pružnými 
gumami - nejvhodnější cvičení pro 
zpevnění svalů, problémových partií, 
příznivě působí proti bolestem zad 
a redukuje nadváhu. ZŠ Týnská (PO 
19.00 - 20.00), ZŠ Kpt. Jaroše (ČT 18.30 
- 19.30).  Podrobnější info: tel.: 724 567 
908, www.pilates-trebic.cz; 

Truhlářství

Účetnictví

Finance

Fotoateliér

Koupím vojenské věci z války
- pušku, pistoli ( i části ), helmu, šavli, 

bodák, dýku, celtu, opasek, voj. odznaky 
a vyznamenání, vojenské oblečení, 
náboje, optiku, vzduchovku ( i novější ) 
a jakékoliv starožitnosti. Nabídněte vše i 
v horším stavu. Přijedu a dobře zaplatím. 
Tel.. 724 468 171 

Staré odznaky, mlýnek na zeď, bron-
zovou sošku, kořenky, mince, flobertku, 
věci a knihy po legionářích, vláček, 
dětskou promítačku, pivní lahve. Tel.: 
724 468 171

Staré hodiny, svícny, žehličky, hračky, 
sklo, porcelánové figurky, pivní korbele, 
mlýnky, dřevěné kříže s Kristem, starší 
knihy a časopisy, kořenky, auto-moto 
díly. Koupím pozůstalost po myslivci. 
Tel.: 724 468 171

Podlahářské práce - lepení PVC, 
koberců, parket, plovoucí podlahy, ren-
ovace parket, průmyslové lité podlahy, 
včetně dodání materiálu. 

www.podlahyvysociny.cz. 
Z. Dvořák, tel.:  775 355 521

Přístrojová pedikúra - suchá, 
medicinální. Marie Pařilová, Studio 
D.B.Art, Hotel Atom – z ul.Bartošova. 
Maximálně šetrný způsob ošetření vašich 
nohou, velmi účinný, vhodný pro rizik-
ové skupiny, zejména diabetiky, těhotné 
ženy. Pečlivé a šetrné řešení problematiky 
zarůstajících nehtů. Lakování špičkovými 
produkty CND Shellac, Vinylux, fran-
couzské lakování. Tel.: 773 560 061

ÚČETNÍ KANCELÁŘ na ul. Hasskova v 
Třebíči přijímá nové klienty. Nabízíme : 
• vedení účetnictví
• vedení daňové evidence
• zpracování mezd včetně personalistiky
• zpracování daňových přiznání
Telefon: 737 713 801, 
e-mail: uctotroj@seznam.cz
Přelom roku je vhodným časem na 

změnu! Začínajícím podnikatelům posky-
tujeme zvýhodněné ceny.

Půjčovna stroje na čištění koberců 
a čalounění. Zakázkové šití – bytový 
textil, opravy oděvů. Jana Roubcová, 
Luční 4, Tř. Tel.: 737 938 820, e-mail: 
jaromax@seznam.cz 

Podlahářské práce

Pedikúra

Půjčovna, zakázkové šití

Kosmetika

Cvičení Pilates

Koupím starý nábytek z půdy , hodiny, 
betlém, hud. nástroje, mince a bankovky, 
reklamní cedule, vyznamenání, nože, 
šperky, stříbrné předměty, příbory, hračky,  
i celou pozůstalost. Dobře zaplatím. 

Tel. 603 146 473

Prodáme udržovanou zahradu ve 
Stříteži u p. Markovka. Volejte 602 730 
139

Prodej zajím. bytu 1+1 v Tř.-Bor. Ne 
RK. T: 606 083 452
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Velkomeziříčská 640/45  674 01 Třebíč  Tel.: +420 568 820 791
+420 739 348 914  recepce@hotelatom.cz  www.hotelatom.cz

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT SILVESTR V 90. LETECH!!

 MODERUJE: MILAN ŘEZNÍČEK
 ZAHRAJE: DJ SLÁVA
 HOST: MICHAL DAVID REVIVAL
 MOŽNÁ PŘIJDE I KOUZELNÍK...

 Vstupné 490,- zahrnuje program, 
 raut a novoroční přípitek.

Líčení večerní - na ples, taneční atp., též 
proměny osobnosti, u mne nebo u Vás 
doma. Obj.: 721 042 038  

Do Sport baru v Třebíči přijmeme 
barmana/ku, dobré platové podmínky, 
nástup dohodou. Krátký životopis zašlete 
na e-mail: atis.kucerova@volny.cz ; tel. 
723 575 516.
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Medailové žně mládežnických 
týmů baseballového klubu Třebíč 
Nuclears završili v Praze mladší žáci 
do osmi let, hrající takzvaný T-ball. 
Český baseballový pohár je pro tuto 
nejmladší kategorii vrcholem sezó-
ny a nahrazuje klasické mistrovství 
ČR, jak jej známe ze starších kate-
gorií.

O zlatém poháru se rozhodovalo 
mezi sedmi týmy z celé České repub-
liky. V základní skupině Třebíč nej-
dříve narazila na nejlepšího zástupce 
Čech, tým Tempo Praha. Soupeři se 
sice dařilo bodovat v každé směně, 
ale díky silné pálce si Nuclears při-
psali vítězství 19:9. 

Proti mladému družstvu z Blan-
ska si zástupci Vysočiny věřili, a skó-
re zápasu se zastavilo na konečných 
25:3 pro Třebíč. Systém turnaje svedl 
proti sobě Tempo a Nuclears ještě v 
utkání o první místo v základní skupi-
ně. Po výhře 20:3 se z postupu do semi-

Baseballisté Třebíče mají republikové 
stříbro i v kategorii osmiletých

BASEBALLISTÉ Třebíč Nuclears v kategorii mladších žáků do osmi let vybo-
jovali na Českém baseballovém poháru v Praze stříbrné medaile. Letošní sezóna 
se tak stala pro klub z Vysočiny historicky absolutně nejúspěšnější, protože hráči 
Nuclears dovezli medaile z národních šampionátů ve všech mládežnických kate-
goriích, od osmiletých po starší kadety. Foto: Radek Kabátek

fi nále radovala Třebíč.
V utkání o postup do fi nálových bo-

jů hráči Nuclears jasně dominovali a 
tým Pipas Brno porazili vysoko 21:0. 
Stejně jako v kategorii mladších žá-
ků do deseti let narazili i osmiletí v 
posledním zápase sezóny na Draky 
Brno. Finále Českého poháru zača-
la Třebíč lépe a po první směně ved-
la nad Draky 2:0. Brňané ale hned v 
následujícím inningu srovnali na 2:2 
a v dalším průběhu utkání se ujali 
vedení, které udrželi až do konce a 
po výhře 2:7 se mohli radovat ze zisku 
trofeje.

Mladší žáci do osmi let přidali další 
velký úspěch Třebíče a rozšířili sbírku 
medailí z letošních šampionátů Čes-
ké republiky na pět. Nuclears tak byli 
úspěšní ve všech mládežnických kate-
goriích, když přivezli jedno zlato, tři-
krát stříbro a jednou bronz. Rok 2014 
se tak stal vůbec nejúspěšnější sezónou 
v dějinách třebíčského baseballu.   -zt-

 Letošní baseballová sezóna se už ny-
ní stala absolutně nejúspěšnější v ději-
nách klubu Třebíč Nuclears. K bohaté 
sbírce medailí přidali o víkendu v Brně 
starší žáci do dvanácti let stříbro z mis-
trovství České republiky.

Od loňského roku se hraje nejdů-
ležitější turnaj této věkové kategorie 
systémem takzvaného Final Four (FF), 
kdy do závěrečných bojů o medaile 
postupují pouze dva nejlepší týmy ze 
dvou základních skupin. Úvodní část 
mistrovství v Ostravě Nuclears vyhráli. 
V prvním utkání FF tak Třebíč narazi-
la na druhý celek z blanenské skupiny, 
kterým se stal SaBaT Praha.

Proti nejlepšímu zástupci z Čech 
Nuclears nezaváhali a výhrou 15:5 si 
zajistili minimálně bronzové medaile. 

Na stejný tým Třebíč narazila i v roz-
hodujícím utkání o postup do fi nále, 
protože SaBaT uspěl v opravném kole 
FF proti Arrows Ostrava.

I tentokrát se z vítězství radovali hrá-
či z Vysočiny, přestože průběh zápasu 
nebyl tak jednoznačný, jako v prvním 
kole. Velký podíl na výhře 3:2 měl svý-
mi výkony na pálce a v útoku Lukáš 
Pacal. Na nadhozu se téměř celé utká-
ní udržel Adam Minařík, který byl 
později vyhlášen nejlepším nadhazo-
vačem turnaje.

Finále mistrovství ČR je poslední 
roky výsadou Draků Brno a Třebíče 
Nuclears. Stejné týmy bojovaly o mis-
trovský titul i tentokrát, a šťastnější byli 
opět Draci. Třebíč vybojovala potřetí v 
řadě titul vicemistrů. -zt-

Vicemistři jsou z Třebíče

Za účasti 288 startujících se v nedě-
li 12. října 2014 v rakouském Kremsu 
konalo 3. kolo mezinárodního turnaje v 
judu pro žákovské a dorostenecké kate-
gorie. Za kraj Vysočina startovali i tři 
zástupci z oddílu juda TJ Spartak Tře-
bíč. Dalšího úspěchu pro třebíčské judo 
zde dosáhla Patricie Čopfová ve váze do 

57 kg a Filip Ulč do 60 kg, kteří obsadi-
li pěkná 3. místa a mají zisk bronzových 
medailí. Ve váze do 50 kg skončil na 
bodovaném 5. místě Milan Rybníkář. 
Na turnaji startovalo 40 judistických 
družstev ze Slovenska, Rakouska a 
České republiky, a kraj Vysočina v něm 
obsadil vynikající 1. místo. -zt-

TŘEBÍČŠTÍ judisté se neztratili ani na závodech v Rakousku. Foto: archiv oddílu 

Judisté získali dva bronzy

Když závěrečné kolo II. ligy před-
znamenala svatba bývalého sprintera 
Zdeňka Bohutínského, konaná přímo 
na tartanové dráze třebíčského sta-
dionu, i navazující exhibiční štafeta 
otce Bohutínského a jeho tří synů, byl 
tím předpovězen šťastný den i pro B 
družstvo mužů domácího Spartaku.

Ti šli do posledního dějství soutěže 
z téměř bezvýchodné situace a pro 
záchranu před sestupem do krajské-
ho přeboru potřebovali splnit několik 
podmínek: 1. skončit na třetím místě, 
když ve všech předchozích kolech byli 
poslední, 2. dohnat ztrátu 64 pomoc-
ných bodů na předposlední Kotlářku, 
3. modlit se, aby Kotlářka v Třebíči 
skončila poslední. 

Vedoucí družstva Jan Heres proto 
sestavil družstvo maximálně zodpo-
vědně, a k talentovaným mladíkům, 
pro které především chce Třebíč držet 
II. ligu, povolal snad všechny nedáv-
né opory, které z pracovních, studij-
ních nebo zdravotních důvodů aktiv-
ní činnost přerušily nebo omezily. Že 
záchranný tah vyšel, bylo jasno až po 
sečtení bodů za poslední disciplíny, 
jimiž byly čtvrtkařská štafeta a hod 
diskem. 

Béčko Spartaku bylo skutečně třetí, 
s třicetibodovým plus na čtvrté Sto-
důlky, a Kotlářka zůstala o 8 bodů za 
předposledním béčkem Spartaku Pra-
ha 4. Oba celky tak měly stejný počet 
hlavních bodů, a rozhodoval součet 
pomocných bodů za celou sezonu. 
Těch měli domácí o pět a půl více, 
čímž se zachránili jedním z nejmen-
ších možných rozdílů. 

Pochvalu za poctivý výkon zaslouží 
všech 24 členů družstva, hvězdou však 
byl Martin Nováček, jehož jarní zraně-
ní vyřadilo z prvoligového áčka a na 
dráhu se dostal až v posledním závodě 
sezony. Ten si ale jak se patří užil, když 
vyhrál krátké překážky i skok o tyči, v 
němž se zlepšil na 390 cm a v dlouho-
dobých okresních tabulkách tyčkařů 
tak postoupil na osmé místo.  

Dominik Jirovský přidal prvenství v 
dálce a čtvrtou příčku na stovce, potě-

šily návraty Petra Daněčka (třetí v dál-
ce) a Davida Veselého (čtvrtý v disku 
a pátý ve výšce), vyšel tah s přeřaze-
ním koulaře Kamila Běhounka z áčka 
do zálohy a po odmlce byl opět vidět 
talentovaný oštěpař Vojtěch Musil. Z 
výčtu vyplývá, že nejsilnějšími třebíč-
skými zbraněmi byly vrhy, což bylo 
znát především v kladivu, kde za tře-
tím Josefem Vomelou bodovalo ještě 
šest dalších borců domácího Spartaku. 

Výkony závodníků Spartaku Tře-
bíč ve 4. kole II. ligy: 100 m: 4. Jirov-
ský 11,81 (v rozběhu 11,59), 12. Šmar-
da 12,48 (12,13). 200 m: 5. Jirovský 
23,84, 8. Vorlíček 24,48, 11. Králík 
24,70, 13. Šmarda 15,10. 400 m: 8. 
Králík 54,11. 1500 m: 1. Rygl 4:07,78 
(mimo bodování), 8. Motálek 4:56,60, 
9. Jelínek 5:01,47. 110 m př: 1. Nová-
ček 16,14, 9. Veleba 21,54. 

400 m př: 9. Vaněk 69,45. 4 x 400 
m: 12. Motálek Jelínek Mikoláš Krá-
lík 4:20,38. Dálka: 1. Jirovský 685, 3. 
Daněček 654, 10. Vilímek 586. Výš-
ka: 5. Veselý 184, 8. Vaněk 178, 10. 
Nováček 170, 12. Mikoláš 160. Tyč: 
1. Nováček 390, 10. Kopečný 280, 
12. Vaněk 260. Koule: 2. Běhounek 
13,81, 6. Lujc 11,84, 7. Heres 11,42, 
9. Rousek 10,97, 10. Kopečný 10,90, 
12. Novotný 10,09, 15. Nejedlý 9,02. 
Kladivo: 3. Vomela 40,24, 4. Běhou-
nek 39,48, 5. Tomek 38,66, 6. Novot-
ný 36,03, 7. Lujc 34,07, 8. Heres 
31,34, 10. Nejedlý 29,03. Disk: 4. 
Veselý 36,81, 5. Heres 34,15, 6. Vilí-
mek 32,88, 10. Lujc 30,37, 11. Rou-
sek 28,41, 12. Novotný 27,82, 14. To-
mek 26,83, 15. Nejedlý 25,87. Oštěp: 
4. Musil 47,90, 6. Rousek 44,50, 8. 
Kopečný 42,24, 11. Mikoláš 41,05, 
13. Tomek 40,82, 17. Vilímek 38,72. 
Družstva v kole: 1. Jihlava 223, 2. 
Jeseniova Praha 200, 3. Spartak Třebíč 
B 170, 4. Stodůlky Praha 140, 5. Spar-
tak Praha 4 108, 6. Kotlářka Praha 100. 
Konečné pořadí II. ligy: 1. Jihlava 21, 
2. Jeseniova Praha 20, 3. Stodůlky Pra-
ha 15. 4. Spartak Praha 4 12, 5. Spartak 
Třebíč B 8 (482), 6. Kotlářka Praha 8 
(476,5). Milan Zeibert

Béčko se zázračně zachránilo
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
- Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

1. 11. 2014 Podzimním Horác-
kem, turistický pochod v Třebíči 
přes „Syenitové skály“, Budíkovi-
ce a Sokolí, start v klubovně KČT u 
Babáku od 6 do 10 hodin, Cyrilova 
ulice, trasy pěší 14, 24, 29, 40 a 50 
km a cyklo 30, 40, 50, 60 a 70 km.

Pěší trasy :
14 km :  Třebíč - V Klinkách - Sye-

nitové skály - Budíkovice - Dubiny - 
Třebíč

24 km:  Třebíč - Padrtův mlýn - 
Dubiny - Budíkovice - Syenitové 
skály - Třebíč

29 km:  Třebíč – Krahulov - Padr-
tův mlýn - Budíkovice - Syenitové 
skály - Třebíč

40 km:  jako 14 km do Dubiny - 
Krahulov - Sádek – Pekelný vrch - 
Třebíč

50 km:  jako 40 km do Sádek - Klu-
čovská hora - Dobrá Voda - Třebíč

Cyklo trasy: doporučené 30, 40, 
50, 60 a 70 km (Třebíč - Ptáčov - 
Budišov - údolí Oslavy - Nesměřské 
a Balinské údolí - Benetice - Budí-
kovice - Třebíč), nebo dle vlastního 
výběru

8. 11. 2014 Vysočinou k Telči 

aneb K pstruhovým vodám, turis-
tický pochod v Telči, start v soko-
lovně, trasy 12, 17, 27, 40 a 51 km. 
Letošní trasy vedou na Klátovec, 
samotu Rusko, Studenou, Bradlo, 
Dobrou Vodu a Krahulčí. Možnost 
přespání, večer zábava. Odjezd z Tře-
bíče nejlépe auty, autobus až v 10.10, 
nebo v 6.08 vlakem přes Jihlavu. 
Návrat z Telče autobusem v 17.35.

9. 11. 2014 Cestou Jana Hvězdy z 
Vícemilic, turistický pochod v Tel-
či, start v sokolovně, trasy 10, 20, 21, 
24, 28, 29 s cílem v Jihlávce (zajiš-
těn odvoz do Telče), 37 a 50 km s 
cílem v Telči. Nedělní trasy vedou 
na Štramberk, Javořici, Studánku 
Páně, Velký pařezitý rybník, Roštejn, 
Panské Dubenky a Janštejn. U Boru 
opékání buřtů. Odjezd z Třebíče nej-
lépe auty, autobus v 5.20 přes Jihla-
vu, nebo přespání ze soboty. Návrat 
autobusem v 15.45, 16.30, 17.35.

14.- 17. 11. 2014 Za posledním 
puchýřem, významná turistická 
akce na ukončení sezóny, tentokrát v 
Benešově a okolí. 

PÁ: Metánov (muzeum, rodiště 
českého obrozence a původce mno-
ha podivných vynálezů, Jan Jakuba 
Hrona Metánovského, objednaná 
prohlídka), Jankov (NS po sto-
pách bitvy u Jankova), Ratměřice 

Turistika
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Třebíčské noviny

(zámecký park a sekvojovce), Vla-
šim (muzeum), NS Jemniště (zámek 
a park), Chvojen (hradiště).

SO: pochod Za posledním puchý-
řem v okolí Benešova a Týnce nad 
Sázavou, večer Puchýřovská zábava.

NE: Konopiště (zámek a NS), 
Vrchotovy Janovice (zámek a park), 
rozhledna Drahoušek u Osečan, 
Týnec nad Sázavou (město a hrad), 
Zbořený Kostelec (PR Čížov a zříce-
nina hradu).

PO: Rozhledna Špulka, Divišov - 
Č. Šternberk (NS Cesta rytíře Kryš-
tofa Jana Šice), Český Šternberk 
(hrad, hladomorna) a vycházka do 
Sázavy (klášter).

Doprava vlastními auty.

22. 11. 2014 Po stopách armád-
ního generála Ludvíka Svobo-
dy, turistický pochod, start v Trna-
vě 7.30 - 9.15, trasa 15 km Trnava 
- Přeckov - Kuchyňka - Hroznatín - 

Rudíkov - Klášterecký rybník - Kolo-
mazné kameny - Trnava. Na trase 
opékání buřtů na Kuchyňce, v Hroz-
natíně prohlídka rodného domu 
arm. gen. Ludvíka Svobody a vzpo-
mínkový akt. V Trnavě v cíli poseze-
ní. Možnost zkrácení - vlak do/ nebo 
z Rudíkova. Do Trnavy individuálně, 
pěšky z Třebíče od pekárny 5 km.

29. 11. 2014 Grešlové Mýto - 
Boskovštejn - rozhledna Anička 
- zřícenina Bukovina - Příštpo - 
Jaroměřice nad Rokytnou. Na tra-
se tvrz Boskovštejn, nová rozhledna 
Anička jako cílový bod meditační 
cesty, jejíž součástí je 14 zastavení 
doplněných obrazy B. Znojemské, 
zřícenina hradu Bukovina a hájovna 
Kyničky. Odjezd vlakem z Třebíče 
hl. n. v 6.08 (z Boroviny v 6.12) ze 
Starče v 7.20. Návrat vlakem z Jaro-
měřic v 16.12, 18.12, 19.20. -zt-

Novým mistrem republiky v 
kategorii větroně s pomocným 
motorem je modelář z Třebíče, 
Antonín Nahodil. 

A není to zdaleka ojedinělý úspěch. 
Třebíčští letečtí modeláři se dokonce 
zúčastňují i mezinárodních soutěží, a 
to s velkými úspěchy. 

Karel Ošmera se stal v roce 2012 
mistrem Evropy v kategorii historic-
kých modelů a letos se stal exmis-
trem Evropy. Dalším úspěšným 
závodníkem v této kategorii je Mirek 
Dvořáček, který dosáhl též hodnot-
ných umístění.

Letiště třebíčských leteckých 
modelářů se nachází u Stříteže, ve 
vzdálenosti zhruba dva kilometry od 
polikliniky ve Vltavínské ulici. Jak-

mile to jen počasí dovolí, scházejí se 
tam a trénují se svými modely leta-
del, aby potom mohli s úspěchem 
soutěžit na závodech, které jsou 
pořádány kluby leteckých modelářů 
po celé republice.

Počet třebíčských modelářů se 
vyšplhal na šest desítek nadšen-
ců, klub pořádá ročně zhruba sedm 
závodů, z toho některé v rámci  mis-
trovství republiky.

O tom, že mají třebíčští letečtí 
modeláři letiště na vysoké úrovni a 
vždy řádně upravené, svědčí skuteč-
nost, že na tomto plácku zalétával 
svého nového dvouplošníka i David 
Kopal David, a následně s ním získal 
letos ve Francii titul mistra světa v 
kategorii polomaket.  -tz-

ANTONÍN NAHODIL se svému koníčku věnuje s velkou chutí.
 Foto: archiv klubu

Nahodil se stal mistrem 
republiky v kategorii větroňů

Třikrát za sebou vyhrál mílař 
Spartaku Třebíč Josef Rygl jeden 
z nejstarších třebíčských běhů. Na 
rozdíl od starších Lorenzových sa-
dů, či Velké ceny Třebíče na 10 000 
m nebyl Běh Libušiným údolím 
nikdy přerušen, takže lehce spočí-
táme, že od vzniku závodu v roce 
1969 se běžel už šestačtyřicetkrát. 

V předchozích dvou letech zví-
tězil Rygl ještě jako svěřenec Pavla 
Svobody, po odchodu úspěšného 
trenéra do Prahy přešel v závě-
ru letošní sezony do „stáje“ Jana 
Nechvátala. Čtyři a  půl kilomet-
ru dlouhou trať memoriálu Mila-
na Werla zaběhl za 16:14 min., při-
čemž ani zdaleka neohrozil vlastní 
traťový rekord 14:50 min. z roku 
2012. 

Před druhým Tomášem Nováč-
kem, který v Libušině údolí zvítě-
zil v roce 2002, měl i tak téměř půl-
minutový náskok a skoro minutu 
nadělil třetímu Petru Rokoskému, 
dorostenci z Moravských Budějo-
vic. Hned za Rokoským se činili i 
veteráni. Čtvrtý doběhl nejrychlej-
ší ze čtyřicátníků Karel Konečný, 
sedmý byl první padesátník Jaro-
slav Bohuslav.

Společný závod žen, juniorek a 
dorostenek vyzněl ve prospěch 
mládí, když první Klára Malouško-
vá i další dvě běžkyně v pořadí pat-
ří do kategorie dorostenek. Celko-
vě se 46. ročníku Běhu Libušiným 
údolím zúčastnila skoro stovka 
atletů a atletek. 

Nejsilnější obsazení měly kate-
gorie staršího a mladšího oddělení 
přípravky a nesoutěžní běh atletic-
ké školky na 100 m. Právě v těch-

to kategoriích před pár lety začínal 
i trojnásobný vítěz Libušina údolí 
Josef Rygl.

Z výsledků 46. ročníku Běhu 
Libušiným údolím: Memoriál 
Milana Werla na 4,5 km: 1. Rygl 
16:14, Nováček 16:40 (oba Spar-
tak Třebíč), 3. Rokoský (Morav-
ské Budějovice) 17:07, 4. Janíček 
(Spartak Třebíč) 17:21, 5. Konečný 
(STS Třeběh)  18:20, … 7. Bohuslav 
(Spartak Třebíč) 18:38. 

Ženy 2,4 km: 1. K. Maloušková 
(Spartak Třebíč) 9:22, 2. Šustová 
(Rokytnice n. R.) 9:23, 3. Jordánová 
(Spartak Třebíč) 9:23. 

St. žáci 1,6 km: 1. Trutna (Spartak 
Třebíč) 5:07, 2. Kříž (Náměšť n. O.) 
5:11, 3. Peštál (Spartak Třebíč) 5:35. 

St. žákyně 1,2 km: 1. Melicharová 
4:45, 2. Nováčková 5:27 (obě Spar-
tak Třebíč). 

Ml. žáci 1,2 km: 1. Janík 3:56, 2. 
Grulich 4:00, 3. Fučík 4:21 (všichni 
Spartak Třebíč). 

Ml. žákyně 800 m: 1. Vojáčková 
2:31, 2. Peštálová 2:31 (obě Spar-
tak Třebíč), 3. E. Maloušková (Sokol 
Velké Meziříčí) 2:31. 

Přípravka: Starší hoši 600 m: 
1. Trojan (ZŠ Na Kopcích) 1:55, 2. 
Veselý (Gymnázium Třebíč) 1:56, 3. 
Máša (Náměšť n. O.) 2:02. 

St. dívky 600 m: 1. Křížová 2:05, 
2. Sázavská 2:08 (obě Náměšť n. O.), 
3. Fučíková (Spartak Třebíč) 2:11. 

Ml. chlapci 400 m: 1. Ošmera (ZŠ 
Benešova) 1:16, 2. Fila (Pyšel) 1:18, 
3. Hošťálek (Náměšť n. O.) 1:18. 

Ml. dívky 400 m: 1. Peštálo-
vá (Brtnice) 1:23, 2. Sládková 
(Náměšť) 1:24, 3. Jurková (Třebíč) 
1:25.  Milan Zeibert

Josef Rygl vyhrál v Libušině 
údolí potřetí za sebou
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