
VÝSTAVA FRANTIŠKA MERTLA: Instalace děl Mistra Franty, který jich Třebíči několik věnoval, se neobešla bez komplikací. 
Některé sochy daly pracovníkům při stěhování do prostor Národního domu na Karlově náměstí pořádně zabrat.

 Foto: Mirka Čermáková

Ustavující třebíčské zastupi-
telstvo zvolilo do čela města 
lidovce Pavla Janatu.

 Antonín Zvěřina

Také Třebíč má, jako poslední měs-
to na Vysočině, nového starostu. Na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva 
zvolení zástupci vynesli do staros-
tenského křesla lidovce Pavla Jana-
tu. Jednání mělo poměrně poklidný 
průběh.

Bylo vidět, že nová koalice se na 
jednání dobře připravila, takže ani 
nedošlo k tajnému hlasování. Svoje 
pozice obhájili Pavel Pacal (Pro Tře-

Starostou se stal Pavel Janata

Začíná výstava 
Mistra Franty 

Zahájení stálé výstavy darovaného 
díla Františka Mertla, Mistra Fran-
ty, se uskuteční ve středu 3. prosin-
ce od 16 hodin v Národním domě 
na Karlově náměstí v Třebíči. Výsta-
va nabídne malby, sochy a grafi ku. 
Úvodní slovo pronese PhDr. Marie 
Dohnalová. Kulturní program obsta-
rají Michal Prokop, Luboš Andršt 
a Jan Hrubý. Jako host se vernisáže 
zúčastní herec a malíř Jan Kanyza. 
Pro veřejnost bude výstava otevřená 
denně kromě pondělí od 10 do 12 a 
od 13 do 17 hodin.   -zt-

bíč) a Milan Zeibert (Břehy). No-
vým místostarostou se stal sociální 
demokrat Vladimír Malý, který ve 
funkci prvního místostarosty nahra-
dil Pacala. Malý tedy bude v nepří-
tomnosti zastupovat Janatu. 

Jednání začal řídit dnes již bývalý 
starosta Pavel Heřman („volba TR“). 
Podle zvyklostí má jednání vést nej-

starší zastupitel, ale toho se Milan 
Ustohal i Julie Dolejší (oba KSČM) 
vzdali.

Po svém zvolení převzal otěže říze-
ní Janata. Největší odezvu a debatu 
vyvolala volby rady. Koalice lidovců, 
sociálních demokratů, sdružení Bře-
hy, „volba TR“, Pro Třebíč a Třebíč 
můj domov se rozhodla, že dva pos-
ty radních budou uvolněné. Do nich 
zasednou Marie Černá (Třebíč můj 
domov) a Heřman. 

To se pranic nelíbilo Jaromíru 
Barákovi z opozičního hnutí Třebíč 
Občanům. „Jaké budou mít všichni 
kompetence? Co budou dělat?“ vyzví-
dal.  (Pokračování na str. 3)

Pavel Janata

Kavárna nabídne 
zážitkový program
Příběh o borovicové větvi, advent-

ní zážitkový program, se uskuteční 
ve Farní kavárně u sv. Martina v Tře-
bíči v sobotu 6. prosince. Začíná 
v 19 hodin. Slova se ujme Marcela 
Blažková z Poradny Ruh.   -zt-



STRANA  2 TN - PROSINEC 2014Aktuality

Představí kongres
Maria a Eucharistie, akce s tím-

to názvem se odehraje v kostele sv. 
Martina v Třebíči, v neděli 7. pro-
since. Druhou neděli adventní bude 
v kostele výstava nejsvětější Svátosti 
oltářní, společná modlitba a zasvěce-
ní. V 16.45 hodin začíná přednáška 
na téma Maria a Eucharistie - obno-
va života z víry. Součástí přednášky 
budou i hlavní informace k Národní-
mu eucharistickému kongresu 2015.
 -zt-

Představí novou 
knihu

Muzeum Vysočiny Třebíč pořádá 
ve čtvrtek 11. prosince od čtrnác-
ti hodin v Kamenném sále uvedení 
knihy Anny Marie Waldstein – War-
tenberg „Když byla Třebíč ještě vald-
štejnská“. Během programu zazní 
sonáta od Ludwiga van Beethovena. 
Úvodní slovo ponese ředitel muzea. 
Následuje slovo historika a přednes 
úryvku z knihy. Vše zakončí prezen-
tace fotografi í, s představením pří-
pravy vydání.   -zt-

Na cestující veřejnou dopravou 
čeká od 1. ledna příštího roku pří-
jemná novinka.  Na vybraných auto-
busových linkách dojde k rozšíření 
veřejné dopravy o nové spoje, které 
budou obsluhovat Třebíč a okolí.  

Přepokládané polohy spojů na 
lince Třebíč – Velké Meziříčí:

Odjezd z Třebíče: 5.15, 11.25, 
16.40, 19.25 hodin

Odjezd z Velkého Meziříčí: 4.35, 
6.35, 14, 18.20 hodin

Přepokládané polohy spojů na 
lince Třebíč – Moravské Budějovi-
ce – Jemnice:

Odjezdy z Třebíče: 7.15, 8.40, 
12.40, 14.40, 16.40, 19.50 hodin

Odjezdy z Jemnice: 10.10, 18.10

Denní rehabilitační stacionář pro 
tělesně a mentálně postižené se 
zúčastní se svým stánkem vánočních 
trhů. V neděli 30. listopadu to bude 
v Okříškách, Adventní jarmark se 
uskuteční v budově městského úřa-
du v pátek od 11 do 16.30 hodin. 
Naváže na něj rozsvícení vánočního 
stromu. 

Vánoční trh ve Starči se uskuteční 
v sobotu 13. prosince od 13 hodin, 
Vánoční náměstí v Třebíči se koná 
od úterý 16.  do čtvrtka 18. prosince. 
Vánoční trh v Rokytnici nad Rokyt-
nou začíná v pondělí 22. prosince 
od 16 hodin. Zakoupením výrobku 
zájemci přispějí na akce a pomůcky 
pro klienty stacionáře.  -zt-

Přibudou víkendové spoje

Navštíví vánoční trhy

Odjezdy z Moravských Budějo-
vic: 4.40, 7.55, 10.40, 13.55, 15.55,  
18.40 hodin.

„Díky vstřícnému přístupu Kraje 
Vysočina se podařilo zavedení těchto 
nových víkendových autobusových spo-
jů, které mají za cíl posílení mobility 
regionu a umožnění veřejnosti cestovat 
ve volném čase za kulturou, sportem 
a dalšími aktivitami do města,“ řekl 
vedoucí dopravy Aleš Kratina

Dodal, že od 14. prosince letoš-
ního roku dojde také k zavede-
ní nových vlakových spojů. Každý 
pátek budou na trati 240 až do Tře-
bíče prodlouženy spoje Os 4844 s 
odjezdem z Brna v 17.39 hodin. Tato 
vlaková souprava se poté bude vra-
cet ve 22.23 hodin do Náměště nad 
Oslavou jako Os 24889. -zt-

Dražba sedmi obrazů autorů z 
Vysočiny přinesla Nemocnici Tře-
bíč 80 tisíc korun. 

Peníze jsou tentokrát určené pře-
devším k nákupu polohovacích 
lůžek pro oddělení léčebny dlouho-
době nemocných (LDN). Dražilo se 
v úterý 11. listopadu na benefi čním 
večeru v divadle Pasáž. 

V úvodu programu řekl několik 
slov i primář LDN, MUDr. Nabil 
Ahmadie. V debatě s moderátorem 
večera Petrem Palovčíkem na téma 
stáří kromě jiného uvedl i krásný pří-
měr: „Člověk je jako slunce. Ráno vy-
jde a večer zapadne. Ale pořád je to 
slunce. Člověk se narodí a zestárne, ale 
pořád je to člověk.“

V ten večer se dražila díla výtvar-
níků Josefa Kremláčka, Lubomíra 
Kerndla, Zdeňka Šplíchala, Vladimí-
ra Netoličky, Petra Kopla a jihlavské 
výtvarnice Michaely Krátké, známé 
pod uměleckým jménem LaPapula. 
Roli licitátorů na sebe vzali herci Jan 
Budař a Otmar Brancuzský. 

V závěru večera předala Iva Horká 
za společnost TT S energo, s.r.o., ředi-

Dražba přinesla peníze na dobrou věc

DRA ŽBY na benefi čním koncertu pro třebíčskou nemocnici se zúčastnil třebíč-
ský rodák herec Oldřich Navrátil, na snímku s moderátorem Petrem Palovčíkem.
 Foto: Mirka Čermáková

telce nemocnice Evě Tomášové šek 
na sto tisíc korun.

Ze své úcty k práci lékařského 
týmu v nemocnici se vyznal herec 
a třebíčský rodák Oldřich Navrátil. 
„Léčili mi nejen maminku. A narodila 
se mi tam dcera,“ ocenil v závěru své 
řeči práci gynekologicko-porodnic-
kého oddělení.  

Otmar Brancuzský poděkoval za 
záchranu života primáři urologic-
kého oddělení MUDr. Radomíru 
Zachovalovi a primářce chirurgie 
MUDr. Janě Nechvátalové. 

V kulturním programu vystoupi-
li žáci třebíčské základní umělec-
ké školy, zatančily Babulky z Klu-
bu seniorů při Městském kulturním 
středisku Třebíč a další.

Dražba uměleckých děl ale tím-
to neskončila. Nemocnice na svém 
webu postupně představuje darova-
ná díla dalších autorů. Dražit se tedy 
tentokrát bude přes internet. Na we-
bu nemocnice zájemci najdou i pra-
vidla dražby.   –mč- 

Ve více než 380 obchodech v celé 
České republice se konal 2. ročník 
Národní potravinové sbírky. V Tře-
bíči mohli lidé darovat potraviny 
potřebným v Penny Marketu v Boro-
vině, v Pražské ulici. 

Na sbírce se podíleli pracovníci a 
dobrovolníci Oblastní charity Tře-
bíč, kterým se podařilo vybrat od 
241 dárců přesně 403,261 kg potra-
vin. Lidé nakupovali převážně těs-
toviny, rýži, mouku a potraviny 
pro děti, jako jsou piškoty, krupič-
ka nebo sladkosti. Rekordmanem v 
množství darovaných potravin byl 
dárce, který věnoval téměř 20 kilo-
gramů potravin. Darované potraviny 
poslouží převážně matkám s dětmi z 
Domova pro matky Třebíč a mužům 
bez domova z Azylového domu pro 
muže Třebíč.

„Celkový počet vybraných potravin 
v Třebíči byl nižší než v loňském roce. 
Jedním z důvodů je to, že počty neby-

ly vloni tak přesné jako letos. Potraviny 
jsme tehdy skládali do krabic a vážili 
je celé, i s obaly. Výsledná částka byla 
tedy do jisté míry zkreslená,“ uvedla 
koordinátorka Jaroslava Dohnalová. 

V letošním ročníku se zapisovaly 
přesné gramáže darovaných potra-
vin, evidovala přesná váha jednotli-
vých potravin. 

Dalším důvodem nižšího 
množství darovaných potravin je 
však převážně to, že sbírka probíha-
la v menším obchodě, než byl loň-
ský Interspar, a v lokalitě, kde není 
tak velké soustředění obyvatelstva, 
a chodí sem proto nakupovat také 
mnohem méně lidí. 

O sbírce však byli lidé velmi dobře 
informováni. 

Většina z nich reagovala pozitivně a 
podrobnosti už znali z médií, převáž-
ně z televize. Dá se tedy říci, že i přes 
menší počet u nás darovaných potra-
vin byla sbírka úspěšná.  -zt-

Potravin bylo letos oproti 
loňskému roku méně
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(Dokončení ze str. 1)
Heřman odpověděl stručně: „Bu-

dou pracovat.“ To Barákovi nestačilo 
a poukazoval na příklad Žďáru, kde 
je místostarosta jeden.

Dolejší chtěla vědět, zda uvolnění 
radní nedostali funkce za zásluhy, jak 
pro ni vyplynulo z názoru Malého 
pro média. 

„Rozhodně to tak není. Prostě to 
vyplynulo z koaličního jednání. Nikdo 
nechce dělat práci zadarmo a my jsme 
se takhle domluvili,“ oponoval. Bará-
ka podpořil také Rostislav Štork ze 
stejného hnutí. Požadovali, aby se 
hlasování o uvolněných radních pře-
sunulo na další jednání zastupitel-
stva. 

To už došla trpělivost Daneši Bur-

ketovi a požadoval předložení proti-
návrhu. Tím chtěl dosáhnout zkrá-
cení jednání. Nakonec zastupitelstvo 
uvolnění radních schválilo. V bodu 
různé Janata naznačil, že chce být 
starostou všech a rozhodně nemíní 
jednat jen s koaličními partnery. 

To vedlo Baráka k odvolání svého 
návrhu na zřízení komise pro revi-
talizaci Karlova náměstí. „Myslím, 
že takovou komisi musíme dobře při-
pravit,“ zdůraznil předtím Janata. 
Závěrečné slovo patřilo Dolejší. Při-
pustila, že se komunisté smířili s rolí 
oponentů, byť volby vyhráli. 

„Jen bych chtěla zdůraznit nízký 
počet voličů u voleb. To je pro nás pro 
všechny varování, abychom jim doká-
zali, že chceme pro město pracovat. 

Jinak pokles účastníků bude pokračo-
vat,“ dodala Dolejší.   

Na závěr jednání Pavel Janata 
poskytl Třebíčským novinám krát-
ký rozhovor.  

Po kolika letech se na radnici 
vracíte jako starosta?

To budu muset spočítat. Končil 
jsem v roce 2001, takže je to téměř 
čtrnáct let. 

Sledoval jste po tu dobu komu-
nální politiku v Třebíči?

Samozřejmě, pouze poslední čtyři 
roky jsem nebyl zastupitelem. Mys-
lím si, že jsem poměrně v obraze.  

Co říkáte na povolební vyjedná-
vání?

To bylo tak složité, že jsem to ještě 
nikdy nezažil. Byla spousta zvratů a 
obratů. 

Koalici se podařilo sestavit na 
poslední chvíli?

Dá se to tak říct. Trvalo dlouho, 
než se podařilo najít společnou ces-
tu. 

Trochu nám pomohl odklad kvůli 
stížnosti na regulérní volby. I když se 
to tak úplně říct nedá. 

Nemáte obavu, zda tato koalice 
vydrží?

Věřím tomu. V závěru jednání jsem 
z toho měl už dobrý pocit. 

Nakonec jsme shodu dokázali najít 
a budeme schopni pracovat. 

Starostou se stal Pavel Janata

NOVÝ starosta (vlevo) s nejstarším třebíčským zastupitelem Milanem Ustoha-
lem. Foto: Antonín Zvěřina 

NA JEDNÁNÍ se přišli podívat i bývalí starostové Miloš Mašek (vlevo) a Ivo 
Uher.  Foto: Antonín Zvěřina

Vzniká expozice 
košer řeznictví

V třebíčské židovské čtvrti vzniká 
expozice věnovaná košer řeznictví. 
Návštěvníci v ní najdou košerova-
cí nože, mlýnky na maso a další řez-
nické nástroje používané při rituál-
ní porážce zvířat. Expozice v Domě 
Seligmana Bauera se poprvé ote-
vře v neděli 21. prosince při zaháje-
ní oslav židovského svátku chanuka. 
Lidé budou moci zároveň ochutnat 
židovské masové pochoutky.   -zt-

Benefi ční večer pořádá třebíčský 
Rotary klub v Zadní synagoze v úte-
rý 2. prosince. V 16 hodin vystoupí 
Cordial String Quartet pod vedením 
Jakuba Lojdy s díly W. A. Mozar-
ta, J. Suka, J. S. Bacha a M. Jančíka. 
Zajímavým zpestřením repertoáru 

budou jazzové koledy v úpravě E. 
Zámečníka.

Poté proběhne aukce uměleckých 
děl regionálních autorů, jejíž výtěžek 
bude věnován třebíčské oční škole 
na nákup optického lékařského pří-
stroje.   -zt-

Rotary klub pořádá 
benefi ční charitativní večer

Nabídnou výrobu 
ozdob

Ježíškovy dílničky v třebíčském před-
zámčí – Expozice cesty časem se usku-
teční v neděli 30. listopadu. Akce začí-
ná v deset a končí v 17 hodin. nabídne 
ukázky výroby ručních ozdob téměř 
zapomenutými technikami, výrobu 
originálních ozdob, přání, betlému a 
mnoho dalšího.  -zt-

Požehnají věnce
Žehnání adventních věnců se 

uskuteční v bazilice svatého Proko-
pa v Třebíči v sobotu 29. listopadu 
v 17.30 hodin. Žehnání adventních 
věnců v kostele sv. Martina bude při 
každé mši svaté. Adventní věnec pro 
město se bude žehnat v sobotu 29. 
listopadu v 16.50 hodin na Karlově 
náměstí. -zt-

Ježíškova pošta 
plní dětská přání

Své dopisy Ježíškovi, doplněné o 
zpáteční adresu a poštovní známku, 
mohou děti přinést do informačního 
centra u baziliky sv. Prokopa do pon-
dělí 15. prosince. Obálka s vánočním 
přáním přijde před vánočními svátky 
dětem zpět, s potvrzením a dopisem 
od Ježíška. Přáníčka lze donést od 
pondělí do čtvrtka od 9 do 17 hodin, 
v pátek do 16 hodin a v sobotu a 
v neděli od 10 do 17 hodin.  -zt-

Pořádají zábavu
Silvestrovská zábava se uskuteční 

ve velkém sále Domu zahrádkářů v 
ulici Maxe Švabinského v Třebíči ve 
středu 31. prosince. K tanci a posle-
chu hraje kapela „COMBO“.  -zt-
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Na dobu před listopadem 
1989, i na to, jak probíhala 
revoluce v Třebíči, vzpomínal 
zastupitel Milan Šťastný.

 Antonín Zvěřina

Vzpomínáte si na dobu před lis-
topadem 1989?

Byla tady skupina lidí, která zde 
roznášela Lidové noviny a další tis-
koviny, informace Charty. Ty jsem 
tenkrát vozil od Petra Cibulky z Br-
na každých čtrnáct dní. Dával jsem 
to do oběhu asi 30 lidem. Byli jsme 
členy různých neofi ciálních struk-
tur, jako byla Jazzová sekce či Kruh 
nezávislé inteligence. Měl jsem tu 
na starosti kolportování a rozšiřová-
ní časopisu Čin. Ten byl určený pro 
činovníky skautu, který se v té době 
obnovoval. 

Jednalo se samozřejmě o nelegální 
tiskovinu. Vozil jsem to od chartis-
ty Jana Šimsy, který pracoval s mým 
tátou. Státní bezpečnost to samozřej-
mě věděla. Musím jen říct, že jsem 
jim nikdy nic neřekl, ani nepodepsal. 
Proto jsem se asi neocitl v Cibulko-
vých seznamech. I když jsem byl na 
opakovaných výsleších, i několika-
hodinových, nikdy jsem nepodlehl. 
Říkal jsem, že podepíši pouze vystě-
hování z této republiky. Žít jsem tady 
už nechtěl. 

Je to festival zmařených příležitostí, 
říká třebíčský zastupitel Milan Šťastný

MILAN ŠŤASTNÝ připomněl listopad 1989 i listopad 1939 na Karlově náměs-
tí v Třebíči. Foto: Antonín Zvěřina

Když si vzpomenete přímo na 
listopad 1989 v Třebíči?

Poslouchali jsme zahraniční stani-
ce, já konkrétně Hlas Ameriky. Od 
Jiřiny Šiklové jsme tady distribuovali 
i Několik vět. Od té doby jsme vědě-
li, kdo tento dokument podepsal. 
Někdo se bál, ale našla se tady tako-
vá skupina. Nemám informace, že by 
tam byl nějaký práskač, ale asi ano. 
Musím uznat, že dnes mě to vůbec 
nezajímá. 

O 17. listopadu  jsme z Hlasu Ame-
riky věděli. Už o den později jsme 
zapálili svíčky u Cyrila a Metoděje. 
Prohlášení studentů jsme ale nemě-
li. Zavolal jsem šéfce Nezávislého 
mírového sdružení Haně Marvano-
vé, která už byla propuštěná z věze-
ní. Nadiktovala mně ho do telefonu. 
Myslím, že 19. či 20. listopadu jsem 
to tady přečetl. Pak už jsme zahájili 
akci roznášky materiálů dělníkům do 
továren. Ta byla přerušena akcí Stát-

ní bezpečnosti, která některé kolpor-
téry zatkla a vyslýchala. Snažili se je 
zlomit. Materiály mířily hlavně do 
Elitexu a do První brněnské. 

Do Boroviny se odvážili studen-
ti, kteří přijeli do Třebíče z Bratisla-
vy, z Brna a Prahy. To bylo ještě před 
generální stávkou, kdy šlo ještě o 
krk. U nás doma bylo centrum, kde 
studenti přespávali. Bylo tam spous-
ta lidí, které jsem nikdy neviděl. V té 
době jsem měl před barákem buňku, 
kde vše sledovali fízlové. V té době 
mně bylo jedno, jestli mě zavřou, 
nebo ne. Naštěstí na řinčení zbraní 
nedošlo. 

Co říkáte na pětadvacet let, které 
od revoluce uplynuly?

Myslím si, že to byl festival zma-
řených příležitostí. Asi je to dané 
těmi 40 roky totality, Začalo to ale 
už Mnichovem, a vše dokončila nor-
malizace. Ti nejlepší lidé utekli před 
režimem, a i proto jsme dosáhli tako-
vých výsledků, jako jsme dosáhli. 
Mně spousta názorů politiků oprav-
du vadí. V roce 1989 jsem si myslel, 
že to půjde lépe a rychleji. Bohužel 
to jde hůře a pomaleji. Ale věřím, že 
pokud se Evropa nestane socialis-
tickým chlívem z Bruselu, nějak se 
z toho vymotá. Samozřejmě hrozí 
rizika třeba i od Putina, ale snad to 
půjde k lepšímu. Musíme věřit. 

Sbohem a kdybychom se nesetkali…
 Martin Mejstřík

Tak jsem dostal ofi ciální vyrozumě-
ní, že mé sloupky v Horáckých novi-
nách končí. Komerční efekt žádný, 
ba naopak, lidé vyhrožují odhláše-
ním předplatného. Vysočina. Bůh ví, 
proč zrovna zde tak hluboko zakoře-
nil komunistický mor. Je mi to líto. Ne 
kvůli mně, kvůli lidem zde.

Je mi to líto, protože i když chodí prý 
redakci odmítavé reakce, a to někdy 
dosti ostré, já za ten rok, co jsem 
sloupky pro Horácké psal, potkal dosti 
- zcela neznámých - lidí, kteří mi chtě-
li poděkovat. Jenže, tak to v Čechách 
chodí. Vždy jsou víc slyšet vořeši, co 
zpoza plotu štěkají. Ti citlivější, ti vní-
mavější, ti přemýšlivější, ti, co nečtou 
jen Blesk, ti do redakcí pohříchu nepí-
ší. Jsou tišší. Ti se usmějí a stisknou 
vám ruku. Vysočina…

Kde jsou doby Podivných lásek Jiří-
ho Muchy… Světová válka - nacisté, 
pak 40 let komunistických idiotů. Za 
jejich zločiny nepočítám „jen“ popra-
vy, kriminály, koncentráky, rozkulačo-
vání, ničení a zničení středního stavu, 
utlačování církve, násilnou atheisaci, 
ale i - a to hlavně - plíživé vymývání 
mozků milionům lidí až do zblbnu-
tí, až na dřeň, kdy z živých lidí staly se 
bytosti bez názorů, bez odpovědnos-
ti, bez srdce, bez svobody. Rabové. 
Otroci. „Našemu lidu otrok znamená 
jen raba, člověka rabsky poddaného 

 Bývalý studentský vůdce z listopadu 
1989 Martin Mejstřík psal pro Horácké 
noviny pravidelné sloupky. Jednou za 
čtrnáct dní. Celkem jich vyšlo 32. V létě 
najednou skončily. Autor, Martin Mejst-
řík, se se svými čtenáři nestačil ani roz-
loučit. Proč? Odpověď je obsažena přímo 
v rozlučkovém třiatřicátém sloupku, kte-
rý však již nevyšel. Nesměl vyjít. 

Mejstříkovy sloupky

pánovi.“ Tak jest. Miliony rabsky pod-
daných. Jedno, zda KSČ, ODS, ČSSD, 
TV Nově, nebo Kaufl andu.

Často vzpomínám na Karla Čapka. 
Zemřel sám, opuštěn těmi, pro které 
žil. Kdyby se však dožil války, nezabi-
li-li by ho nacisté, popravili by ho zce-
la jistě komunisté. Kdo nezná, přečtěte 
si jeho esej „Proč nejsem komunistou“. 
Nikdo nikdy to už neřekne lépe. Chybí 
zde, Karel Čapek. Chybějí zde…

Kde je čas, kdy psal jsem já popr-
vé své Podivné lásky. Byla to naděje 
počátku 90. let, kdy… „Pomalu plyne 
čas na Vysočině. Pomalu… Ale plyne. 
Vrací se. Vrací se čas, vrací se sedlák 
na pole, oživují už zase meze a křepel-
ky (Bože můj, pár let již mám a dosud 
jsem o nich jen čet’!) po dobách dale-
kých Pět peněz zapějí… Už zase po 
starých cestách hospodář s koněm 
jde, už zase u křížku v polích kytičku 
nalezneš, už zlaté zas, zelené, zemi-
té pruhy polí do zcelených kdys lánů 
pomalu vklíní se. Pomalu, pokorně, 
nezadržitelně však tak, jak den plyne, 
rok za rokem…”

Marná naděje. Uhasla za pár let. Sou-
kromých hospodářů po pětadvaceti 
letech jak šafránu, miliardy a miliardy 
napumpovali vládní postkomunisté 
do bývalých JZD. Touhu po zodpo-
vědnosti, po vztahu k půdě, po životě, 
svobodě…, tu žádné JZD ani akciovky 
nikdy mít nebudou. Ano, tenkrát voně-
la mi Vysočina nadějí, slzičky Panny 
Marie s modrými zvonečky a mateří-
douškou pokládal jsem u křížků podél 
cest a těšil se… „I když se třeba už já 
sám ani nedočkám, ale vrať se, protože 
se musíme zase všichni jednou sejít 
tam nahoře, na Třech Studních. Tam 
jsme si nikdy nelhali. Nic nepředstí-
rali…“ Nic nepředstírali… Kde je ten 
čas… Když podruhé napsal jsem své 
Podivné lásky, hrana zazvonila. Vyso-
čina.

Čas. Učastnil jsem se uplynulý týden 
fi remního kursu v severních horách. 
Patnáct našich „dětí“ ve věku 17, 20, 
něco přes dvacet let, z dospělých byl 
jsem nejstarší. Jeden z večerů byl spo-
lečenský. Seděl jsem za stolem u zdi a 
pozoroval v němém údivu „své“ děti, 
které znám jen v maskáčích a pohorách 
- jsme fi rmou zabývající se aktivitami v 
přírodě. Scházely se schodů do sálu 
v oblecích, šatech, večerních róbách, 
dámy těsně po maturitě decentně 
nalíčené a náhle nějak dospělé, páno-
vé upravení a ještě maličko nejistí v 
tom slavnostním prostředí, všichni k 

nepoznání a vyzařovalo z nich cosi, 
cosi…, nejen z dívek, ale i z kluků… 
a já si najednou uvědomil, že náš svět 
už tu není, už prošustrovali jsme za pár 
grošů své jinošské sny, naděje, ideály i 
lásky, už jsme ten náš svět počmárali, 
poskvrnili, zradili, tento už není náš, 
jejich je, jejich to je svět. Měli bychom 
mlčet už. Je váš a ani slovo.

Stydím se za to, v jakém stavu vám ho 
předáváme. Co hůř, nejsem přesvěd-
čený o tom, že jsme vás pro vaše sny 
a váš úkol dobře připravili. Odpusťte. 
Odpusťte, a Pán Bůh s vámi.

„I když se třeba už já sám ani nedo-
čkám, ale vrať se, protože se musíme 
zase všichni jednou sejít tam…“

Nu, mějte se rádi, přátelé. Jednou 
bolševik v nás zemře. Jednou bude 
dobře, i tu - na Vysočině.

V pořadí 33. sloupek byl napsán 29. 
srpna 2014

Martin Mejstřík
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Dokument v Senior Pointu o 
lidech z občanského sdružení 
Vrátka ocenili diváci potles-
kem.

 Antonín Zvěřina

Příběhy neobyčejné energie, to je 
soutěžní cyklus České televize doku-
mentárních pořadů. Ve výběru uspě-
lo i občanské sdružení Vrátka v čele 
se svou duchovní mámou Zdeňkou 
Palátovou. 

Scénář a režie pochází z dílny Th e-
odory Remundová, dramaturgie se 
zhostila Erika Hníková. Předpremié-
ra promítání se uskutečnila v Třebíči 
v pondělí 10. listopadu. 

Nejprve dokument zhlédli zájem-
ci v Senior Pointu, následně v Zápa-
domoravské vysoké škole a na závěr 
v městské knihovně. Do Senior Poin-
tu dokument přilákal několik desítek 
převážně starších lidí. 

Ti po promítnutí ocenili snímek 
zaslouženým potleskem. A během 
promítání nejednou zazněl osvobozu-
jící smích. Nepojednává jen o Zdeňce 
Palátové, nezaměřuje se jen na činnost 
Vrátek, ale také rozebírá osudy jednot-
livých lidí, kteří v občanském sdružení 
pracují.  

„Otevřená vrátka symbolizují naše 
snažení,“ vysvětlila název třebíčské 
kavárny Vrátka a sdružení Zdeňka 
Palátová. „Chceme postiženým lidem 
otevřít cestu zpět do života, ve kterém by 
si nepřipadali zbyteční,“ doplnila.

Zdeňka Palátová a její spolupracov-
níci se nezaměřují na nějaké konkrét-
ní handicapy. Snaží se pomoci všem 
lidem, kteří jsou z nejrůznějších důvo-
dů znevýhodnění na trhu práce. 

„Často je to tak, že nehledáme člověka 
pro určitou práci, ale vytváříme pracov-
ní pozice podle toho, v čem je kdo dobrý,“ 
nastínila Zdeňka Palátová. 

Díky tomuto přístupu mají Vrátka 
velké množství rozmanitých provo-
zoven a stále přemýšlejí, kde všude by 
mohli jejich potenciální zaměstnanci 
najít uplatnění. Mezi poslední nápady 

SOUTĚŽNÍ dokument pro Českou televizi o organizaci Vrátka natočila dcera 
Ivy Janžurové.  Foto: Antonín Zvěřina

Režisérka Remundová natáčela v Třebíči

patří například rozjetí výroby mýdla.
Zdeňka Palátová přišla v roce 2005 

o sluch. Naučila se ovšem tak dobře 
odezírat ze rtů, že to mnoho lidí vůbec 
nepostřehne. V té době přemýšle-
la, co bude dál. A věčnou optimistku 
napadlo založit zmiňované občanské 
sdružení Vrátka. 

„Myslím si, že o postižené děti se rodi-
če někdy až příliš starají a ulehčují jim 
život. Možná je pro ně lepší, pokud si 
zkusí nějakou činnost, aby zjistili, že 
mohou být užiteční,“ přemítala Zdeňka 
Palátová po promítání. 

Vrátka přirovnala ke stromu. „Já jsem 
zasadila kořeny a nyní na kmenu vyrůs-
tají další a další větve,“ pousmála se. 
Připustila, že fi nancování takové orga-
nizace není jednoduché. Mnohdy 
se úpěnlivě čeká na dotaci. Ale díky 
kolektivu lidí se vždy podaří všechny 
nesnáze překonat. 

„Samozřejmě chápu, že ty dokumen-
ty jsou soutěžní. A budeme rádi za 
každý hlas. Ale těžko se posuzuje, kte-
rý je lepší. Vůbec by mi nevadilo, kdyby 
se peníze rozdělily mezi všechny rov-
ným dílem,“ dodala Zdeňka Palátová.  

Se svými pocity nejen o promítá-
ní se svěřila i scénáristka a režisérka 
Th eodora Remundová. 

Byla jste při natáčení tohoto 
dokumentu v Třebíči poprvé?

To ne, ale nikdy jsem neměla pří-
ležitost si město projít a podívat se 
po jeho památkách. Hrála jsem tady 
s naší známou rodinou divadlo, takže 
poprvé jsem tady opravdu nebyla. 
To je ale tak, že člověk přijede, ode-
hraje a odjede. Teď jsem přece jen 
měla příležitost něco vidět. Natáčeli 
jsme převážně v židovské čtvrti. 

Chtěla byste navštívit Třebíč 
jako turistka?

To určitě. Čekám na chvíli, kdy se 
tady budu moci projít bez toho, že 
tady mám nějakou práci. To si pak 
budu zdejší památky opravdu užívat. 
Když člověk pracuje, nemá na ostat-
ní věci to pravé soustředění. 

Můžete říct, jak se vám točilo 
s pracovníky Vrátek?

Jen chci upozornit, že se jedná 
opravdu o pracovníky, nikoli klien-
ty. Ono se to lidem plete, ale je to 
důležité z toho hlediska, že Vrátka 
lidem dávají status běžného zaměst-
nance. To mě připadá na činnosti 
sdružení velice cenné. Pokud jde o 
natáčení, se všemi jsem se skamará-
dila, byli fajn. 

Budete třeba sledovat Vrátka i 
později?

Takhle neuvažuji. Budu s nimi ráda 
v kontaktu, ale nic bližšího se asi 
neuskuteční.

Co plánujete na nejbližší obdo-
bí?

Budu na mateřské dovolené, na 
které jsem již být měla. Teď jsem 
dost pracovala a chci vypnout. Mám 
malého chlapečka, dvouletého, a 
jsem takové rozlítaná, takže pociťuji, 
že musím zabrzdit.

Takže ani divadlo, fi lm?
Teď ne. Něco si budu rozmýšlet, ale 

to jsou věci budoucnosti. 

Poslední otázka. Co maminka?
Ta se nyní těší, že bude zkoušet od 

ledna s mojí kamarádkou Alicí Nelis 
v Národním divadle novou hru o 
současné anglické královně. A prací 
je opravdu zavalená. Až jí to někdy 
zazlíváme.

Rodina drží pospolu?
Samozřejmě. Vždyť bydlíme pořád 

v jednom domě.  

A na závěr drobná glosa autora: 
V případě Th eodory Remundové 
jablko opravdu nepadlo daleko od 
stromu. Když jsem si přehrával krát-
ký rozhovor, jako bych slyšel její 
maminku Ivu Janžurovou. 

Datum vysílání: 
30. listopadu 2014 

od 18.15 na ČT2
POŠLETE SMS VE 

TVARU ENERGIE 8 
NA ČÍSLO 906 11 09.
Hlasovat můžete do 6. prosince 

(23.59). Cena SMS je 9 Kč.

Během poslední prázdninové sobo-
ty proběhlo na Dalešické přehradě cvi-
čení Místní skupiny Vodní záchranné 
služby Českého červeného kříže Tře-
bíč a jednotky Hasičského záchranné-
ho sboru Kraje Vysočina z Náměště 
nad Oslavou. Tyto složky integrované-
ho záchranného systému si daly za cíl, 
že vyzkouší spojení své techniky, která 
by mohla být použita v případě vznik-
lého, jak malého, tak i rozsáhlého požá-
ru v blízkosti vodní plochy přehrady. 

Záchranáři mají v letní sezóně na 
Vodním díle Dalešice k dispozici 
motorový člun Pioner multi, který je 
díky své nákladní ploše a sklopné přídi 
vhodný pro spojení s hasicím strojem 
PPS 12, jenž se využívá na soutěžích a 
závodech Sborů dobrovolných hasičů.

Při využití této výkonné stříkačky s 
dodávkou až 1200 litrů vody za minu-
tu je tedy k dispozici výkonná, rychle 
se pohybující hasicí souprava, která s 
neomezeným množstvím vody může 
hasit kdekoliv po přehradě.

Vyzkoušeli si hašení na přehradě

VODNÍ Záchranná služba cvičila na Dalešické přehradě.
 Foto: archiv vodní záchranné služby 

„Pumpu jsme společnými silami donesli 
do člunu a vyjeli na cvičný zásah. Nejdříve 
jsme zkoušeli hašení v lese, s člunem ukot-
veným u břehu. Pumpa výborně zvládala, 
dalo by se napojit i více hadic a hasit dále 
v lese. Potom jsme odjeli od břehu a zkusili 
jsme hasit z pohybujícího se člunu. Dá se 
tak hasit břeh, nebo nepřístupné části ost-
rovů, u kterých není možno kotvit. Řidič 
člunu ale musí být neustále ve střehu, pro-
tože sací hadice stříkačky neustále táhne 
loď kupředu,“ nastínil Petr Němec, před-
seda organizace.

V období mimo letní sezonu mají 
třebíčští vodní záchranáři k dispozici 
záchranný tým, který v případě potře-
by může do 90 minut vyjet i s moto-
rovým člunem nejen na Dalešickou 
přehradu, ale i na ostatní vodní plochy 
v  republice. 

„Po tomto cvičení víme, že je schopen 
pomáhat nejen při povodních, předlékař-
ské pomoci, záchraně tonoucích, ale i při 
hašení požárů v blízkosti vodních ploch,“ 
dodal Němec.  -zt-
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Letos poprvé uspořádalo 
třebíčské městské kulturní 
středisko Svatomartinské 
slavnosti.

 Antonín Zvěřina

11. 11., 11.11 hodin. Přesně na 
tento čas letos naplánovalo třebíčské 
kulturní středisko zahájení letošních 
Svatomartinských oslav. Největší 
hodiny v České republice na měst-
ské věži u kostela svatého Martina 
ukazují několik minut před jedenác-
tou hodinou. 

Procházíme si prostory, kde se mají 
oslavy konat. Veliký stan nabízí pose-
zení, nechybějí samozřejmě Svato-
martinská vína a další občerstvení. 
V západní části náměstí rozbili svoje 
lešení středověcí rytíři. 

Přichází stále víc a víc lidí. Neod-
razuje je sychravé počasí, sníh svatý 
Martin patrně zatím ponechal kdesi 
u severního pólu. Blíží se jedenáctá 
hodina. Produkci zahajuje skupina 
Lukrecia Borgia. Hraje dobové písně 
na dobové nástroje v dobových kro-
jích a okamžitě přitahuje pozornost 
desítek návštěvníků náměstí. 

Slova se ujímá moderátor, jak jinak, 
Martin, a částečně nastiňuje pro-
gram. Na hodinách na městské věži 

se ručička nezadržitelně blíží k času 
zahájení. 

Starosta Pavel Heřman ještě sta-
čí pronést několik slov. „Máme tady 
tolik jedniček, že by si je v jeden den 
žáci určitě přáli,“ říká. Přeje jedi-
né, aby všichni zůstali mladí, jako je 
mladé Svatomartinské víno. Zda se 
podařilo opravdu načasovat otevření 
první láhve na 11.11 hodin, případ-
ně 11 vteřin, není podstatné. 

Důležitější je skutečnost, že akce 
přilákala na náměstí pořádný dav li-
dí. Ti okamžitě po zahájení berou 
útokem vinotéku a pochutnávají si 
na mladém víně. Na jejich tvářích se 
zračí, že ač Třebíč není vinné město, 
odborníky přes tento nápoj tady má. 

Pokud měla ředitelka třebíčské kul-
tury Jaromíra Hanáčková částečné 
obavy, že velký stan vyvolá v náv-
štěvnících ostych k posezení, opak se 
stává pravdou. Inu, martinská husa 
je k dispozici jenom jednou za rok a 
byl by hřích si na ní nepochutnat.

„Nemá to chybu. I cena je velice při-
jatelná,“ pochvaluje si jedna z oběd-
vajících žen. Celé prostranství se 
dostává do té správné svatomar-
tinské nálady. A to ještě na všech-
ny čeká bohatý kulturní program, 
Svatomartinský průvod a závěrečný 
ohňostroj. 

Svatý Martin poprvé na Karlově náměstí

SVATOMARTINSKÉ víno šlo na dobyt. Foto: Antonín Zvěřina

11.11., 13.45 hodin. Po počáteč-
ním náporu se situace na náměstí 
přece jen z části uklidnila. Stále ještě 
se tam ale najde spousta milovníků 
dobrého jídla a vína. Případně i jiné-
ho pitiva. 

Počasí pořadatelům stále přeje. 
Zamračená obloha se nepřipravuje 
na déšť, a na sníh si ještě obyvatelé 
Třebíče musí počkat. Ale přece jen 
oproti dopoledním hodinám dochá-
zí ke změně složení návštěvníků. Stá-
le více se mezi nimi začínají objevo-
vat děti. Lákají je pohádky, stejně 
jako vystoupení šermířů. 

11.11., 15.30 minut. Je jasné že 
něco visí ve vzduchu. Vydáváme se 
ve směru ke kostelu svatého Martina 
a cestou nás přepadá myšlenka, kdo 
je vlastně patronem Třebíče. Svatý 
Prokop, patron baziliky, nebo svatý 
Martin, patron kostela v centru měs-
ta? Nebo někdo jiný? Otázka, která 
by si určitě zasloužila odpověď.

Ale my se jdeme podívat, zda tam 
někde u kostela se už nechystá svatý 
Martin na svůj příjezd. Chystá! Ne, 
nebude vyjíždět z kostelních dveří, 
což by možná bylo efektní, ale při-
znejme si, neuskutečnitelné, ale ze 
dvorku za Národním domem. 

Míříme zpátky na náměstí. To už 

se začíná zaplňovat davy lidí. Je zřej-
mé, že jen málokdo si chce nechat 
příjezd svatého Martina na Karlovo 
náměstí ujít. 

Blíží se šestnáctá hodina. Z pro-
storu od kostela svatého Martina 
se ozývají zvuky bubnů. Průvod se 
dal do pohybu, Martin samozřejmě 
měl kol sebe početnou družinu. Ta 
důstojně prochází Hasskovou ulicí 
a vydává se na další cestu po horní 
straně náměstí. 

Martin kyne početnému davu, 
sněhovou nadílku má opravdu letos 
schovanou někde v torně. Průvod se 
vrací přes náměstí do prostoru před 
radnicí. Tady zazní od komořího 
zdravice, a pak už svatý Martin mizí. 
Zcela jistě ví, že s největší pravdě-
podobností ho stejná cesta čeká i za 
rok. Celá akce pak vrcholí večerním 
ohňostrojem. 

Co říci na závěr? Nutno pochvá-
lit diváky při průvodu, kteří dodržo-
vali disciplínu a průvod mohl projít 
po určené trase. Podle našeho názo-
ru se jednalo o příjemnou akci, která 
si zaslouží svoje místo v třebíčském 
kulturním kalendáři. A pokud zůsta-
ne ve stejném duchu jako letos, není 
co řešit. Snad možná těch porcí hus 
mohlo být víc.  

SVATÝ Martin přijel na bílém koni, sněhové vločky ale nevykouzlil. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Sedmdesátiny oslavil herec Jiří Pecha 
zvaný Peca. Narodil se 12.  listopadu 
1944 v Třebíči, v rodině divadelních 
ochotníků. Rodiče ho spolu s brat-
rem Františkem pravidelně brali na svá 
představení, a od 2. třídy základní školy 
chlapci dokonce dostávali dětské role. 

Mimo ochotničení se během školy 
Jiří věnoval intenzivně i sportu. Závod-
ně běhal a hrál českou házenou. Vyučil 
se automechanikem, ale o poznání víc 
než autodílna ho lákalo jeviště. 

Při talentových zkouškách natolik 
zaujal komisi, že byl pod podmínkou, 
že si dodatečně dodělá maturitu, při-
jat na divadelní fakultu JAMU v Brně. 
Slib sice nedodržel, školu ale úspěšně 
dokončil.

Na JAMU se seznámil s Bolkem 

Třebíčský rodák herec Jiří Pecha slavil

Polívkou, který do školy přišel, když 
Pechovi zbýval jediný rok studia. 
Během této krátké doby vzniklo ale 
velké přátelství, které výrazně ovlivnilo 
Pechův profesní život.

Polívka se stal jeho nejčastějším 
hereckým partnerem a věrným společ-
níkem v řadě recesí a aktivit. Na JAMU 
vzniklo z popudu profesorů divadlo 

Husa na provázku a Pecha stál u jeho 
zrodu. 

Prošel sice angažmá v divadle 
Večerní Brno a ve Slováckém divadle 
v Uherském Hradišti, ale už v roce 
1972 defi nitivně zakotvil v Divadle 
na provázku a odehrál zde svá zásad-
ní představení. 

K vrcholům jeho divadelního he-
rectví patří ztvárnění titulní role v 
Shakespearově dramatu Král Lear a 
v komediální hříčce Babička - fetišis-
tická revue. Za tuto hru obdržel oce-
nění Nadace Alfreda Radoka. Známé 
je rovněž jeho divadlo jednoho herce 
Nejsem svůj pes.

Jiří Pecha je podruhé ženatý, z prv-
ního manželství, ukončeného rozvo-
dem, má dceru, která žije v Austrálii. 

Se svou druhou ženou Janou má dvě 
dcery. Vedle Bolka Polívky za své 
blízké přátele považuje Miroslava 
Donutila a Arnošta Goldfl ama. 

Pojí se k němu přezdívka Peca, jako 
zkratka slova pecivál, což pochází 
z dob vysokoškolských studií, kdy 
nepatřil k nejpilnějším žákům. Zají-
mavostí je rovněž Pechova znalost 
brněnského slangu zvaného hantec, 
díky kterému se objevil v několika 
reklamách. 

Odbornou kritikou je Pecha po-
važován za instinktivně až živočiš-
ně hrajícího herce se širokým rejst-
říkem, od ryze komediálních kreací 
až k dramaticky vyhraněné látce. Ve 
volném čase si rád zahraje kulečník.

 Milan Černý

Jiří Pecha
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S NOVÝM MODELEM

ŠKODA FABIA

NA HOKEJ
Přijďte se seznámit s vozem nová ŠKODA Fabia 
a vyhrajte účast na hokejové události roku 2015!

Přivítejte nového automobilového šampiona! Vyhraje to u vás 
tvary ostrými jako čerstvě nabroušená brusle, spoustou prostoru 
pro váš rodinný tým a nabídkou komfortu a techniky z vyšší ligy. 
Navíc můžete soutěžit o dvě vstupenky na utkání Kanada  
– Česká republika na MS IIHF v ledním hokeji 2015 a zapůjčení 
vozu nová ŠKODA Fabia s plnou nádrží na 4 dny! 
Více na fabianahokej.cz

Těšíme se na vás

Váš autorizovaný prodejce ŠKODA:

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

SOUTĚŽ

O VSTUPENKY! 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 
vozů Fabia: 3,4–4,8 l/100km, 88–110 g/km

28. 11. 2014, od 14:00 do 18:00 h., Interspar, ul. Znojemská, Třebíč

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01 Třebíč
Tel.: 568 846 340
www.autosalon-f3k.cz
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Výstavu obrazů Bedřišky Znojemské ve výstavní 
síni v předzámčí v Třebíči předznamenala verni-
sáž ve středu 12. listopadu. Potrvá do 4. ledna. 
Úvodní slovo tam pronesl Jan Dočekal a kulturní 
program obstaraly Anna Kolaříková – harfa a Ali-
ce Matoušková – fl étna.

 Antonín Zvěřina

Bedřiška Znojemská byla a je praktikující katoličkou, 
zaměřená svojí tvorbou především na sakrální umění. 
Její tvorba je prodchnuta hlubokou vírou, jíž se nevzda-
la ani v letech totality a tuhé normalizace. 

Do  české malby vnesla mystickou krásu, poetičnost a 
zvláštní oduševnělost. Soustavně se věnuje náboženské 
tematice v malbě, kresbě a ilustraci. Obrazy, malované v 
duchu romantického symbolismu, vyprávějí příběhy.  

V dnešním přetechnizovaném světě, plném brutality i 
pochybných hodnot, působí díla Bedřišky Znojemské jako 
pohlazení na duši. Třebíčským novinám poskytla následují-
cí rozhovor. 

Jaký máte vztah k Třebíči?
Měla jsem tady svého bratránka, Bohumila Vystrčila, 

později soudce. Vyrůstali jsme spolu jako děti. Měla jsem 
ho velice ráda. A já mám nejen Třebíč, ale i další místa na 
Moravě moc ráda, protože jsou tady srdeční lidé. Myslím 
si, že Velká Morava pořád ještě platí. Setkala jsem se tady ve 
vesnicích či malých městech s výjimečnými díly. A říkám - 
ne ve velkých městech, ale tam se bude rodit kumšt. 

V Jiřicích na Znojemsku, poblíž hranice Kraje Vysoči-
na, máte galerii. Proč právě tam?

Bylo to z toho důvodu, že jsem dělala křížovou cestu, kte-
rá měla najít místo někde na Šumavě. Na jednom zastavení, 
pád Krista pro křížem, jsem na kříž vyobrazila nahou ženu, 
jako symbol hříchu. Bylo to velice decentní, ale k umístění 
křížové cesty z tohoto důvodu nedošlo. Syn Bohumila Petr 
koupil v Jiřících zanedbaný sad a tam je nyní křížová cesta 
umístěná. Proto tam mám i galerii. 

Co říkáte na výstavní prostory?
Jsou vynikající. Mně bylo řečeno, že bych neměla vysta-

Na Moravě jsou srdeční lidé

BEDŘIŠKA  ZNOJEMSKÁ na vernisáži v Třebíči.
 Foto: Antonín Zvěřina

vovat více než pětadvacet obrazů. Aby se každý u každé-
ho obrazu mohl zamyslet. Pokud je jich víc, je to na lidičky 
moc. Toto je ideální prostor. 

Máte pro lidi nějaký vzkaz?
Aby začali přemýšlet. I učitelé si stěžují, že děti přestávají 

myslet. Už Einstein se bál toho, že až technika přemůže člo-
věka, začnou vyrůstat idioti. Takže si jen přeji, aby se lidičky 
zamysleli.   

Charita Česká republika pořádá od 
1. - 14. ledna 2015 na území ČR dal-
ší ročník Tříkrálové sbírky. Koledníci 
se vydají do domácností již po pat-
nácté. Oblastní charita Třebíč zapo-
jí do sbírky ve městech i na venkově 
opět přes tisíc koledníků. 

V Třebíči již tradičně navštíví ředi-
tel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek 
se svou skupinkou městskou radnici, 
a to v pondělí 5. ledna. V tento den, 
přibližně od 15 hodin, zve charita 
všechny občany Třebíče, aby se při-
pojili ke starostovi a dalším předsta-
vitelům města při Vítání Tří králů 
a tříkrálového průvodu na Karlově 
náměstí. Společně se Třemi králi, za 
zvuku harmoniky, budou zpívat kole-
dy pod vánočním stromem u živého 
betléma. Děti se budou moci svézt 
na konících, žáci Základní školy na 
Václavském náměstí všem zahrají 
vánoční divadélko, pro zahřátí bude 
podáván horký čaj.

Ve středu 7. ledna se vypraví cha-
ritní Tři králové do Jaderné elektrár-
ny Dukovany. V čase oběda budou 
koledovat v budově ABI, v prostoru 
před jídelnou. Kolednickou skupin-
ku tvoří zpravidla tři koledníci v kos-
týmech Tří králů. Vedoucí skupin-
ky se na požádání prokáže platným 
průkazem, který ho zplnomocňuje k 
provádění sbírky. 

Koledníci nosí s sebou pokladnič-
ku s červenobílým logem Charity,  

úředně zapečetěnou dvěma pečetě-
mi, jedna je s razítkem Oblastní cha-
rity Třebíč, druhá s razítkem místní-
ho městského nebo obecního úřadu. 

Jaký je záměr Tříkrálové sbírky 
2015 v Oblastní charitě Třebíč?

„Také v roce 2015 bychom chtěli 
využít peněz z Tříkrálové sbírky k roz-
voji našich služeb pro potřebné lidi: 
zakoupit vybavení pro Domácí hospi-
covou péči, podpořit pracovní terapii 
pro děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, realizovat program zaměřený 
na pomoc ohrožené mládeži, potýkající 
se s problémy ve vztazích, v komunika-
ci, trpící šikanou apod. Část výtěžku 
bychom směřovali k rané péči, službě 
poskytující pomoc a podporu rodinám 
s dětmi se zdravotním postižením do 7 
let, a na zdravotnický materiál pro K-
centrum Noe. Dále bychom prostředky 
z Tříkrálové sbírky využili k poskyto-
vání individuální pomoci lidem, kteří 
se ocitli v nouzi. Prosíme, upozorně-
te na tuto možnost lidi, kteří potřebují 
pomoc,“ uvedl ředitel Petr jašek..

Jak byla použita Tříkrálová sbír-
ka 2014?  - Výtěžek Tříkrálové sbír-
ky, pořádané Oblastní charitou Tře-
bíč v lednu 2014, činil 1.960.346 
Kč. Podílelo se na ní 395 skupinek 
koledníků a zapojilo se přes tisíc 
dobrovolných pomocníků. 

Pomoc směřovala do Stacioná-
ře Úsměv na zakoupení automobilu 
vhodného pro přepravu osob s men-

Připravuje se Tříkrálová sbírka 2015

Zapojte se také do koledování! 
Zvláště ve městě Třebíči! Pomozte 
některé odpoledne od 1. do 14. led-
na 2015 vytvořit skupinku Tří králů. 
Vedoucí skupinky musí mít alespoň 
15 let. Obdrží od Charity průkaz 
– pověření k provádění sbírky, kte-
rý nosí u sebe a na požádání se jím 
prokáže. Má na starosti zapečetěnou 
pokladničku k vybírání příspěvků při 
obchůzce domů. 

Každá skupinka dostane pře-
dem přidělené území ke koledová-
ní, obchází dům od domu, zvoní na 
jejich obyvatele, nevstupuje do bytu, 
zůstává přede dveřmi. Může zazpívat 
či zarecitovat koledu.

Za příspěvek rozdává malé bale-
ní tříkrálového cukru a informační 
letáček. Se svolením obyvatel domu 

či bytu napíše křídou na dveře nápis 
K+M+B 2015, začáteční písmena 
latinské věty Kristus Mansionem 
Benedicat  2015, v překladu Kris-
te, požehnej tomuto obydlí v roce 
2015!

KONTAKTUJTE NÁS:
Oblastní charita Třebíč – Dobro-

volnické centrum, L. Pokorného 15, 
Třebíč

Tel. 775 179 314, 568 408 482; e-
mail: dobrovolnici@trebic.charita.cz

Zájezd do Brna se uskuteční 2. led-
na na slavnostní zahájení sbírky v 15 
hodin mší sv. v katedrále na Petrově 
s malým občerstvením, pro každé-
ho drobný dárek, soutěž o ceny. Jako 
naše poděkování jsme pro vás po 
skončení sbírky připravili fi lmové 
představení.   -zt-

Charita hledá dobrovolníky

tálním a kombinovaným postižením. 
Z výtěžku byla podpořena služba 
TaxiS, poskytující podporu osobám, 
které v důsledku svého omezení, ať 
již zdravotního, či sociálního, ma-
jí ztížený přístup k získání zaměst-
nání, dále Osobní asistence, Klub 
Archa, jenž nabízí seniorům pravi-
delné trávení společných chvil v pro-
storách domů s pečovatelskou služ-
bou v Třebíči a nízkoprahový klub 

BARÁK. Peníze jsme využili též na 
projekt K-centra Noe a na opravu 
keramické dílny v Ambrele – Komu-
nitním centru pro mládež.  V nepo-
slední řadě z ní byla hrazena indivi-
duální pomoc lidem, kteří se ocitli v 
tíživé životní situaci, a poskytli jsme 
také příspěvek pro zahraniční huma-
nitární pomoc lidem trpícím válkou 
na Ukrajině.  -zt-

Senioři vystaví 
výrobky

Vánoční prodejní výstava ručně 
pletených výrobků z pedigu a kera-
miky se koná v pondělí 8. prosince 
v Domově pro seniory Třebíč, v uli-
ci Manž. Curieových. Začíná v 9 a 
končí v 17 hodin. Výrobky je mož-
né zakoupit i od úterý 9. do pátku 
12. prosince, od 9 do 11 a od 13 do 
15 hodin, v sobotu 13. a v neděli 14. 
prosince od 14 do 16 hodin.   -zt-

Otužilci 
připravili ukázku

Prosincová ukázka otužilců se 
uskuteční v sobotu 20. prosince v 
řece Jihlavě u fi nančního výboru 
v Třebíči, od 13.30 hodin. Každo-
ročně přiláká stovky diváků. Otužilci 
jim ukazují, že po přípravě není třeba 
se studené vody bát.    -zt-

Začne prodej 
parkovacích karet

Občané a podnikatelé si mohou 
začít kupovat parkovací karty na rok 
2015. Městský úřad zahajuje jejich 
prodej 1. prosince. Karty se prodá-
vají podobně, jako v předchozích 
letech, na odboru dopravy v budově 
radnice na Karlově náměstí 104/55, 
u Jitky Matejové. Lidé mohou přijít 
nejlépe v úřední hodiny, to je pondě-
lí a středa od 8 do 11.30 hodin a od 
12.30 do 17 hodin. Platnost parko-
vacích karet z roku 2014 končí nej-
později 31. prosince 2014.   -zt-



Třetí místo v kategorii „Tma-
vé pivo českého typu“ převzali 
v polovině listopadu v němec-
kém Norimberku zástupci hav-
líčkobrodského pivovaru za pivo 
Rebel Černý.

Stalo se tak při 11. ročníku sou-
těže EUROPEAN BEER STAR 
2014, do níž bylo letos přihláše-
no  1 613 piv ze 42 zemí celého 
světa.

Ocenění v mezinárodně uzná-
vané soutěži EUROPEAN BE-

ER STAR je dalším důkazem, že 
v Havlíčkově Brodě se vaří vyni-
kající pivo. 

Po roční pauze si tak sládek 

Pavel Pilař a podsládek Ing. Jan 
Vasil znovu vychutnali atmosfé-
ru předávání ocenění. „Je příjem-
né přebírat cenu před tolika sládky 
a pivovarskými odborníky z celé-
ho světa. Jsem rád, že se podaři-
lo potvrdit úspěch z této soutěže 
z roku 2012, kdy jsme zvítězili s 
pivem Rebel Originál Premium“, 
ohlíží se za letošním vyhlášením 
výsledků sládek Pavel Pilař.

Tmavý ležák Rebel Černý je 
dlouhou dobu stálicí v prodeji 

brodského pivovaru. Je vařený 
ze sladu místní sladovny a čtyř 
dalších speciálních sladů, kte-
ré dávají pivu charakteristickou 
vůni a chuť.

Při nedávné mezinárodní sou-
těži provádělo náročnou degus-
taci a hodnocení celkem 52 
kategorií piv celkem 105  degu-
státorů z různých zemí. Soutěž 
patří mezi tři světově nejrespek-
tovanější degustační soutěže 
piva.    

Pivo Rebel s evropským oceněním

1,5 kg vepřových kotlet, 5dl piva Rebel Řezaný nebo Černý ležák,
4 cibule, 2 lžíce vepřového ( nebo kachního ) sádla,
bylinky ( tymián, bobkový list, hladká petržel).

Maso osolte a opepřete.
Cibuli nakrájejte na kolečka.
Ve velkém kastrolu rozpusťte lžíci sádla a opečte maso ze všech stran.
Vyjměte ho a do kastrolu nasypte cibuli. Restujte velmi zvolna a stále míchejte.
Cibule by měla jen zesklovatět. Pak do hrnce přidejte maso
a cibuli rozdělte i na jeho horní část. Lehce však okořeňte, zalijte pivem
a přidejte bylinky.
Zakryjte alobalem nebo poklicí a vložte do horké trouby ( 180 C).
Pečte asi 1,5 hodiny. Maso občas omáčkou polijte.
Nejlépe chutná s bramborovou kaší nebo vařeným bramborem.

Tip: Zkuste si ke kotletům udělat celerové chipsy.
Nakrájejte na tenoučké plátky očištěný celer a osmažte
ho zprudka na oleji.
Přebytečný tuk odsajte papírovou utěrkou,
trošku osolte a ihned podávejte.

Masem, které jste dusili tak dlouho,
až se téměř rozsýpá, se zavděčíte úplně všem.
Zarytým masožravcům, příznivcům
společného posezení u stolu i velkým jedlíkům.
Navíc se v kastrolu vše dělá skoro samo.
Čas vám zabere vlastně jen příprava a o zbytek se postará trouba.
A taky nezapomeňte nachladit pár dobrých kousků piva Rebel. Netroufám si
odhadnout, co zmizí ze stolu dříve.
V každém případě to bude skvělý mač.

TIP OD REBELA: Kotlety na pivě Rebel

Rebel Originál Premium 
Pivo České republiky 2014

(České Budějovice)
2. místo v kategorii

světlý ležák premium

Žatecká Dočesná 2014 (Žatec)
1. místo v kategorii

světlý ležák premium

Česká chuťovka 2014
- ocenění pro dobrý tuzemský potr. 

výrobek, udělené pod
záštitou předsedy senátu ČR   

   
Rebel Tudor

Pivo České republiky 2014
(České Budějovice)

2. místo v kategorii světlý ležák   

Rebel Černý
Pivo České Republiky 2014

(České Budějovice)
3. místo v kategorii

tmavý ležák
EUROPEAN BEER STAR 2014 

(Norimberk, Německo)
3. místo v kategorii tmavé pivo 

českého typu

Rebel IPA
Žatecká Dočesná 2014 (Žatec)

2. místo v kategorii
polotmavý speciál

Cerevisia specialis
– Pivní speciál roku (Znojmo)

2. místo v kategorii
neobvyklá piva

Rebel višeň
Cerevisia specialis

– Pivní speciál roku (Znojmo)
3. místo v kategorii

neobvyklá piva

Rebel Výroční speciál
Cerevisia specialis

– Pivní speciál roku (Znojmo)
2. místo v kategorii polotmavá

a tmavá speciální piva

Česká chuťovka 2014 – ocenění 
pro dobrý tuzemský potr. výrobek, 

udělené pod záštitou
předsedy senátu ČR 

Ocenění, která brodský Rebel získal v roce 2014:

S diplomem podsládek pivovaru Rebel Ing. Jan Vasil a sládek pivovaru Pavel Pilař 
(vlevo uprostřed) při přebírání ceny EUROPEAN BEER STAR.
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Slavnostní večer na oslavu 96. výročí Dne vzni-
ku samostatného Československa se uskutečnil 
v úterý 28. října. Při této příležitosti předali před-
stavitelé města Ceny města Třebíče, které získali 
za své zásluhy tří významné osobnosti:

MUDr. Miloš Chmelíček, za celoživotní aktivi-
ty a zásluhy, Luboš Kressa, za celoživotní demokra-
tické postoje a za organizování prvních třebíčských 
demonstrací po 17. listopadu 1989, František Skle-
nář, za celoživotní demokratické postoje.

Po slavnostním předání ocenění následoval kon-
cert v podání TRIO – Vladimír Merta, Jan Hrubý a 
Ondřej Fencl.

MUDr. Miloš Chmelíček
Miloš Chmelíček se narodil 28. května 1924. Více 

než třicet let byl primářem gynekologického odděle-
ní třebíčské nemocnice. Cenu města Třebíče obdržel 
za celoživotní aktivity a zásluhy.

Za protektorátu byl totálně nasazen v říši, po válce 
vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně medi-
cínu. V roce 1949 nastoupil na chirurgické odděle-
ní třebíčské nemocnice a od roku 1952 pracoval na 
ženském oddělení, které v letech 1958 – 1989 vedl. 

Vychoval velké množství gynekologů a praktiků, na 
svém oddělení, ale i v ambulancích po celém okre-
se zavedl řadu moderních metod. V sedmdesátých 
letech se velmi zasloužil o vybudování nové budovy 
porodnice v třebíčské nemocnici. Jeho oddělení se 
vždy těšilo výborné pověsti, tak jako se jí dodnes těší 
i on sám.

Od odchodu z oddělení dodnes působí v privátní 
praxi v Jaderné elektrárně Dukovany a má stále širo-
kou klientelu. Zúčastňuje se odborných konferencí 
a má výborný přehled o vývoji ve svém oboru. Po 
roce 1989 pracoval rovněž ve Svazu totálně nasa-
zených.

Lubomír Kressa
Luboš Kressa se narodil v Třebíči 24. května 

1963. Do roku 1989 pracoval v OSP Třebíč a v 
Potravinách Třebíč jako topič. Cenu města Tře-
bíče obdržel pro své celoživotní demokratické 
postoje, za které byl v období normalizace opako-
vaně pronásledován státní bezpečností. 

Od počátku osmdesátých let se zúčastňoval 
hudebních, výtvarných i divadelních undergroun-
dových akcí, které posléze sám pořádal. Státní 
bezpečnost se o něj začala zajímat i pro jeho aktiv-
ní a cílená činnost v roznášení petičních archů a 
rozmnožování samizdatů. Od roku 1986 mu bylo 
při každé významnější protirežimní akci nařizo-
váno „domácí vězení“, kdy pod pohrůžkou vaz-
by nesměl opustit bydliště. Toto nařízení nikdy 
nedodržoval a při jedné z pražských demonstra-
cí roku 1988 byl příslušníky StB a jejich pomoc-
níky surově zbit a utrpěl zranění na hlavě, rukou 
a zádech.

V listopadu roku 1989 byl společně s Milanem 
Šťastným organizátorem prvních třebíčských 
demonstrací u sochy Cyrila a Metoděje na dnešním 
Karlově náměstí. Zároveň byl tehdy mezi zakladateli 

třebíčského Občanského fóra. V devadesátých letech 
působil jako kurátor Galerie Malovaný dům, která 
byla v té době známa jako místo výjimečných výstav.

František Sklenář
František Sklenář se narodil v Třebíči 10. úno-

ra 1934. Pracoval jako vyučený elektro údržbář v n. 
p. Potraviny a později v třebíčské nemocnici. Cenu 
města Třebíče obdržel pro své celoživotní demokra-
tické postoje, za něž byl v období normalizace opa-
kovaně pronásledován státní bezpečností.

Svůj názor na komunistické zřízení poprvé veřej-
ně projevil v létě roku 1968, kdy se zúčastnil prvních 
schůzek třebíčského Klubu angažovaných nestra-
níků. Chartu 77 podepsal na jaře roku 1977 a jeho 
podpis byl spolu s dalšími signatáři zveřejněn 13. 
června. 

Zájem státní bezpečnosti o jeho osobu přišel v sou-
vislosti s brněnským soudním procesem s Petrem 
Cibulkou, při následných výsleších neprozradil, kdo 
ho do chartistického prostředí přivedl, ani kdo mu 
půjčoval samizdatovou literaturu. Vždy uvedl pou-
ze, že ji našel ve své poštovní schránce. Neustoupil 
ani při opakování výslechů v dalších letech, ani při 
pohrůžkách naznačujících problémy členům rodiny. 

Státní bezpečnost o Františka Sklenáře zajímala 
až do úplného konce komunistického režimu. Svý-
mi vyšetřovateli byl naposledy vyhledán ještě po 17. 
listopadu 1989, kdy byl mezi řečníky na demonstra-
cích u sochy Cyrila a Metoděje na dnešním Karlově 
náměstí.   -zt-

Město ocenilo tři významné občany

Astronomický den se uskutečnil 
na počátku listopadu v areálu třebíč-
ské hvězdárny. Na jeho organizaci se 
podílela Pobočka Vysočina České 
astronomické společnosti na čele s 
předsedou Jakubem Hraníčkem.

Můžete přiblížit vysočinskou 
pobočku astronomů?

Založili jsme ji v lednu letošního 
roku. Jedná se tedy o organizaci velice 
mladou. V podstatě se dá říci, že vznik-
la v souvislosti se zánikem Pobočky 
Třebíč České astronomické společnos-
ti. Nová pobočka pokrývá celý Kraj 
Vysočina. Žádná taková tady v minu-
losti nebyla.

Co vás k založení vedlo?
Náš cíl byl právě pokrýt oblast celého 

kraje. V Pelhřimově je činný astrono-
mický klub, v Jihlavě je Jihlavská astro-
nomická společnost, v Třebíči hvězdár-
na. Takže jsme spojili síly a vytvořili 
jednu společnou pobočku. V rámci ní 
se pořádá i dnešní akce.

Jedná se o první akci, kterou pořá-
dáte?

O úplně první se určitě nejedná. 
Například jsme se podíleli na pořádá-
ní Noci vědců, což je evropská akce. 
Ta se koná vždy poslední pátek v září. 
Jedná se o zábavný večer na vědecké 
téma a má cíl ukázat lidem práci vědců 
populární formou. Astronomický den 
je naší největší akcí za tento rok. Dou-
fáme, že se do budoucna stane tradicí. 
Ale podílíme se na spoustě menších 
akcí v Jihlavě, v Pelhřimově i na jiných 
místech na Vysočině. Ty všechny pro-
bíhají pod záštitou Pobočky Vysočina. 

Dali jste si tedy za cíl propagaci 

MEZI nejzajímavější pokusy patřily ty s ohněm. Foto: Antonín Zvěřina

Astronomie veřejnost zajímá

astronomie u veřejnosti?
Je to jedním z našich cílů. Nedílnou 

součástí je sdružit všechny organiza-
ce v kraji, které se astronomií zabývají. 
Aby jedni věděli o tom, co dělají ti dru-
zí. Abychom pořádali i společné akce. 
Kdo bude mít zájem se k nám přihlásit 
a spolupracovat, tak ho neodmítneme.

Program jste určitě museli přizpů-
sobit vnímání dětí?

Původní myšlenkou toho dnešního 
programu byl astronomický seminář, 
který bude obsahovat několik zají-
mavých přednášek. Po nějaké disku-
zi jsme dospěli k názoru, že bychom 
program mohli rozšířit i pro děti. Na 
dopoledne jsme proto připravili pro-
gram pro ně. Kromě fyzikálních expe-
rimentů jim něco řekneme o Vesmíru 
a na závěr budou luštit astronomický 
kvíz o drobné ceny.

Jaký je obecně mezi veřejností o 
astronomii zájem?

Myslím si, že zájem je velký. Akce s 
tímto zaměřením navštěvuje stále více 
lidí. Děti se těší na programy, které pro 
ně připravujeme, třebíčskou hvězdár-
nu navštěvují školy. Pořádáme také 
zimní noční venkovní pozorování, ale 
při teplotách mínus patnáct stupňů 
tolik lidí pochopitelně nepřijde.

A v létě?
V létě je návštěvnost vysoká. Bohužel 

se pozdě stmívá a pozvat děti na pozo-
rování, které začíná ve 23 hodin, to 
není nejlepší řešení.

Aktuálně vám počasí asi nepře-
je…

S tím nic nenaděláme. Počasí se 
naplánovat nedá. Dnešní Astronomic-
ký den ale není založený jen na pozo-
rování. Nezávisí tedy jen na počasí. 

Lidé si dalekohledy mohou prohléd-
nout a seznámit se s jejich principem. 
Přednášky či dopolední program pro 
děti počasí nenaruší.

Astronomii lidé často spojují s ast-
rologií.

Astrologie není vědecká disciplína. 
U astronomie záleží, jak ji lidé chápou. 
Každý z nás se s astronomií setkává, ve 
dne svítí slunce, v noci je obloha plná 
hvězd. Myslím si, že každý by měl mít 
alespoň nějaké základní poznatky. Aby 
mohl pochopit třeba zatmění Slunce či 
Měsíce.

Rozvíjí se astronomie?
Jedná se o dynamicky se rozvíjející 

vědní obor. Přináší řadu nových infor-
mací, obzvláště třeba na úrovni části-
cové fyziky. Neustále jsou vypouště-
ny nové sondy a družice, které mapují 
nové a nové skutečnosti.

Nemá vaše pobočka třeba touhu 
vypustit svoji sondu?

To je samozřejmě fi nančně velice 
náročné. Tuhle úlohu rádi přenechá-
me mezinárodním organizacím.

Vaše pobočka shromažďuje pouze 
amatéry?

Až na malé výjimky ano. Všichni to 
mají jako svého koníčka. Věnují tomu 
svůj volný čas. Možná je to tak lepší, 
přece jen ten záběr je přijatelnější.

Jaká je spolupráce mezi profesio-
nály a amatéry?

V naší republice na vynikající úrov-
ni. Máme možnost se zúčastnit mno-
ha odborných seminářů napříč naší 
republiky. Hvězdná obloha patří všem 
stejným dílem.



Zazní mše svatá
Vánoční koncert se uskuteční v so-

botu 27. prosince od 18 hodin v ba-
zilice sv. Prokopa v Třebíči. Zazní 
koledy od Johna Rutt era a Česká 
mše vánoční „Hej mistře“ od Jana 
Jakuba Ryby. Vystoupí smíšený pě-
vecký sbor Musica animata a Malý 
smyčcový soubor Základní umělec-
ké školy Třebíč.  -zt-

Muzeum nabídne 
betlémy

Nejlákavější výstava pro děti se sklá-
dá v Muzeu Vysočiny Třebíč z uni-
kátních třebíčských betlémů. Jde o 
rozměrné několikametrové instalace 
mísící exotické reálie a Vysočinu. Pra-
videlně se v nich například objevuje 
třebíčský větrný mlýn, stojící vedle 
kokosových palem, po kterých skáčou 
tisíce veverek. 

Místní Betlémy se liší od všech 
ostatních. Zatímco v Telči a Jihlavě 
dělají trojrozměrné fi gurky, drží se v 
Třebíči lepenky, jejíž tradici zde za-
ložil muž příhodného jména - Pavel 
Papírník. Největší atrakcí je tu ovšem 
pohyblivý Betlém Josefa Činčery s fi -
gurkami ze dřeva. -zt-

Přiblíží kláštery
Závěrečná přednáška podzimní-

ho cyklu Muzea Vysočiny Třebíč se 
uskuteční v úterý 2. prosince v sedlár-
ně třebíčského zámku. Hostem bude 
Mgr. et Mgr. Lenka Šimo ze Žďáru 
nad Sázavou. Přiblíží podobu typické-
ho středověkého kláštera i s příklady 
z Vysočiny.  -zt-
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1. adventní neděle: zahájení Ad-
ventu - od 13 hod. jarmark, od 16 
hod. - vystoupení pěveckého sboru 
Osmina a Rezonance pod vedením 
Heleny Valové a dechového souboru 
Petra Matouška LŠU, v 17 hodin roz-
svícení vánočního stromu a jesliček 

2. adventní neděle: předvánoční 
zabíjačka, od 9 hod., hudba Shull-
Null od 10 hod., speciální akce Den 
otevřených dveří Gynklinik od 10 
hod. 

3. adventní neděle: 14.30 hod Vi-
dění pastýřů (staročeská vánoční 
etuda), účinkují členové Divadélka 
Safraporte OA a HŠ Třebíč Stanislav 
Binder a Miroslav Koupil, od 15 ho-
din divadelní představení Zapome-
nutý čert (divadlo Ampulka), výstava 
vánočních krajkových výrobků Milu-
še Čechové, vše v pobočce Městské 
knihovny v Borovině

4. adventní neděle: prodej vánoč-
ních kaprů

II. ročník zahájení 
Adventu v Borovině
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Vánoční stromek neodmyslitelně 
patří k Vánocům. Na Karlově ná-
městí v  Třebíči je bude prodávat v 
průjezdu přímo naproti vjezdu na 
parkoviště v  bývalém Hassu Lesní 
společnost KVK s.r.o., Horní Újezd 
16.

Pracovnice firmy Lenka Svobo-
dová nám vysvětluje, že firma vždy 
nabízí stromky, které neleží ve 
skladu, ale míří na trh přímo z lesa 
a plantáží. „Když chceme prodej do-
plnit, nařežeme další zboží a kupu-
jící mají opět k dispozici zcela nové 
stromky,“ nastiňuje.

A sortiment? Vlastně všechny do-
stupné druhy jehličnanů, které se na 
Vysočině nacházejí a které lze v na-
šich podmínkách na plantážích vy-
pěstovat. Lesní společnost má zájem 
uspokojit všechny zákazníky a pama-
tuje i na ty méně movité.

“Pro ty máme v nabídce menší strom-
ky opravdu za lidovou cenu. Třeba 
když chce někdo stromek na hřbitov, 
tak za něj nemíní dát velkou sumu,“ ří-
ká Lenka Svobodová.

To ovšem neznamená, že fi rma ne-
pamatuje i na ty, kteří chtějí provo-
nět  domov stromkem větším, popř.
opravdu velkým. „Pokud nám sdělí 
svoje přání,  jsme schopni ho v dohled-
né době dovézt,“ podotýká.

Velice ji těší, že si společnost našla 
svoje pravidelné zákazníky, kteří se 

pravidelně po celá léta vracejí. O je-
jich zájmu svědčí, že již v tomto ob-
dobí telefonují ohledně letošního 
prodeje a sortimentu.

Firma si totiž vyřezává stromky 
sama, což přispívá opravdu k vyso-
ké kvalitě. „Vánoční stromek na dolní 
straně Karlova náměstí poblíž Jejkov-
ské brány kupuji už roky. A nemohu si 
nabídku vynachválit. Beru si vždy bo-
rovičku a i cena je velice příznivá,“ ne-
tají Jana Jeřábková z Třebíče. Po loň-
ských zkušenostech se tam chystají 
koupit vánoční stromky další desítky 
zájemců.

Společnost nabízí 
čerstvé stromky
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ZCELA NOVÁ ŠKODA FABIA

HNED VÍTE,  
ŽE PŘIJÍŽDÍ NĚKDO

Svatý Martin letos přesedlal! Právě teď vám představujeme zcela nový vůz ŠKODA Fabia, který je 
nepřehlédnutelný ve všech směrech. Strhne vaši pozornost atraktivním vzhledem v designovém 
jazyku značky ŠKODA VisionC, ale tím to teprve začíná: 125 barevných kombinací, bezkonkurenční 
prostor, až o 17 % úspornější motory, nekompromisní bezpečnost a moderní technologie, které 
z nové Fabie dělají smartphone na kolech.

Přijďte se podívat na opravdu výjimečný vůz, jakým je ŠKODA Fabia nové generace.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu  
Fabia: 3,4–4,8 l/100km, 88–110 g/km

skoda-auto.cz

Navštivte svého autorizovaného  
prodejce ŠKODA a přesvědčíte se sami.

Horácké autodružstvo, Brněnská 123, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 823 853, www.horacke-tr.cz
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Epidemie jednadvacátého století - tak 
se někdy hovoří o cukrovce neboli dia-
betu. Nejde přitom bohužel o nadsáz-
ku - už nyní se s diabetem v České 
republice léčí přes 800 tisíc lidí. Větu 
„Máte cukrovku“ každý rok slyší z úst 
lékaře kolem 16 tisíc nových pacientů. 

V Třebíči se s touto nemocí léči-
lo na konci roku 2013 celkem 4308 
pacientů – z toho 53 procent žen a 47 
procent mužů. Téměř vždy se jedná o 
diabetes 2. typu. Málo pohybu, nepra-
videlné jídlo, nadměrný stres – to vše 
jsou hlavní faktory ovlivňující masivní 
nárůst tohoto onemocnění. 

V roce 2013 bylo v péči praktických 
lékařů 62 procent nemocných a zbylý 
počet byl léčen v ordinacích diabeto-
logů. „Vzhledem k tomu, že včasná léč-
ba inzulinem je prevencí pozdních diabe-
tických komplikací, není zrovna nejlepší 
vizitkou pro Třebíč, že tak velké procento 

pacientů je léčeno jen dietou či tabletami. 
V ostatních okresech kraje Vysočina je v 
péči praktických lékařů pouhých 20 pro-
cent nemocných,“ upozorňuje MUDr. 
Dagmar Pinková z třebíčské diabeto-
logické, obezitologické a interní ordi-
nace.

„Máme dvě formy podávání inzulinu. 
Krátkodobá inzulinová analoga půso-
bí téměř okamžitě, má však kratší dobu 
působení. Proto se aplikuje těsně před 
jídlem, s jídlem, někdy po něm. Napro-
ti tomu dlouhodobě působící inzulinová 
analoga mají pozdější nástup, ale jejich 
působení je delší – téměř 24 hodin. V 
obou případech jsou jejich výhodami níz-
ký výskyt hypoglykémií, nízké přibírání 
na váze či snadná aplikace pomocí před-
plněných per, což umožňuje v léčbě diabe-
tu velmi dobře kopírovat funkci zdravé 
slinivky břišní,“ vysvětluje MUDr. Pin-
ková. -zt-

Cukrovka trápí mnoho lidí

S cukrovkou se dá žít, 
říká 80letý Jiří Vídeňský.

 Antonín Zvěřina 

Kdy jste zjistil, že máte diabetes, 
tedy cukrovku?

Bylo to před pětatřiceti lety. Dozvě-
děl jsem se o ní náhodou. Čekala nás 
zahraniční montáž. Podnik nás vyslal 
na větší interní kontrolu do nemocnice 
do Brna. Tam se tato choroba zjistila. 

Do té doby jste nepociťoval žádné 
příznaky?

To si člověk uvědomí dodatečně, 
hlavně že měl velkou žízeň. Až nehasi-
telnou. 

Co to pro vás znamenalo, když jste 
se to dozvěděl?

Nastaly určité problémy, protože na 
tu montáž jsem potřeboval jet. Jednalo 
se o rozdělanou akci. Okamžitě jsem 
zjistil, jakou musím držet dietu. Vyřa-
dil jsem cukr a ostatní věci, a práci tam 
jsme zvládli. Léčbu jsem začal, až jsem 
se vrátil. 

Můžete léčbu tehdy přiblížit?
V první fázi to byla léčba práškama. 

Pustili mně přednášku, ze které jsem se 
dozvěděl, co mám a co nemám. Dostal 
jsem léky a začaly pravidelné kontroly, 
,čtyřikrát do roka. 

Bylo těžké dietu dodržovat?
Nebylo to jednoduché, zvlášť když 

člověk nejí doma. V té době jsem dost 
jezdil po montážích, po konferen-
cích. Někdy to bylo těžké zvládnout. 
Postupně si člověk zvykal a musel se 
přizpůsobit. 

Říkáte, že zpočátku jste využíval 
pouze prášky. Musel jste postupně 
přejít na inzulín?

Na inzulínu jsem od doby, kdy jsem 
přešel do důchodu. Takže to už je dva-
cet let.

Přece jen, zvykne si člověk?
Zvykne, samozřejmě. Od starších 

diabetiků vím, že injekční stříkačky 
vyvařovali. Už jsem zažil moderněj-
ší éru, jednorázové podávání. Později 
jsem se dozvěděl, že jsem s inzulínem 
mohl začít dřív, a pro můj zdravotní 
stav by to bylo výhodnější. 

V práci vás to neomezovalo?

Podělil se o zkušenosti s diabetem 

JIŘÍ VÍDEŇSKÝ.
  Foto: Atntonín Zvěřina

Pokud jsme byli doma, v jídelně byl 
výběr i pro nás. I venku se dala dieta 
dodržovat. Po odchodu do důchodu 
se o sebe starám sám, takže se to dá 
zvládnout, a jídla i zdokonalovat. Ně-
co se člověk dozví v čekárně u lékaře, 
něco od sestry, něco od doktora, tak to 
prostě chodí. 

Myslíte si,že naše zdravotnictví má 
k diabetikům správný přístup?

Ano, zvlášť v době, kdy jsem začal 
s inzulínem. Měl jsem štěstí na mla-
dého, šikovného doktora, který už 
bohužel nežije. Byl to vyhlášený 
odborník, stejně tak sestra. Po vyšetře-
ní následovala beseda, kde jsme disku-
tovali podle výsledku kontroly. Později 
se objevily glukometry, takže následo-
vala samokontrola. 

Můžete srovnat prášky a aplikaci 
inzulínu?

Inzulín přispěl k vyrovnanosti. Prášky 
se braly ráno a večer, někdy i v poled-
ne. Inzulín má delší působnost udržet 
hladinu v normálu. Je to výhodnější. 

Když má člověk diabetes, je 
náchylnější k nějakým jiným choro-
bám?

Všechno se projevuje trošku hůř. Tře-
ba banální nachlazení. Musím být opa-
trný, protože mohou nastat komplika-
ce. Poškození ledvin, poškození zraku, 

poškození nervů. I z toho hlediska je 
potřeba se věnovat dietě a pravidelně 
si dávkovat inzulín podle doporučení 
lékaře. 

Je dobře, že v Třebíči funguje dia-
betická organizace a můžete se 
setkávat?

Když jsem začal s inzulínem, dostal 
jsem se do Svazu diabetiků České 
republiky. Pořádají se tam různá dopl-
ňovací školení, jezdí se řadu let na 
rekondici do lázní. Tam se může člo-
věk týden věnovat sám sobě. Těm 
správným aktivitám, od cvičení po 
výběr stravy, procházky, a další věci, 
které prospívají a pomáhají. 

To znamená, že diabetik žije běžný 
život?

Dá se to tak říct. Ale je to civilizač-
ní doživotní choroba. Člověk se musí 
naučit s diabetem žít. Mám výhodu, že 
si stravu zařizuji sám. Pokud je v okru-
hu diabetika více lidí, nemusí se na 
jeho jídla ostatní dívat skrz prsty. Jedná 
se o racionální stravu. Těm ostatním 
členům rodiny to rozhodně neublíží. 
Naopak. 

Měli jste v rodině někoho, kdo by 
trpěl diabetem?

U mě se to objevilo v podstatně 

nižším věku, než u mojí maminky. U 
těch starší lidí jde hlavně o to zredu-
kovat stravu a držet se těch hlavních 
zásad. I moje máma brala inzulín. 

Co byste řekl lidem, kteří se s tím 
setkají?

Vzhledem k tomu, že každý desátý 
člověk v republice je diabetik, a mno-
zí o tom nevědí, není třeba se toho bát, 
ale naučit se s tím žít. Když ostatní čle-
nové rodiny pomohou, je to jenom ku 
prospěchu. Nejhorší je, když tomu člo-
věk podlehne a začne se uzavírat do 
sebe. Důležité je neztratit kontakt se 
svým okolím a věnovat se svým koníč-
kům. Třeba já pracuji na zahrádce. Ale 
nesmí se zapomínat na pravidelnou 
stravu.

Tak ještě jedna otázka: co diabeti-
ci a alkohol?

Diabetik by s alkoholem neměl 
kamarádit. Ale při slavnostních pří-
ležitostech se to nevylučuje. Všechno 
souvisí se vším.

Co byste řekl na závěr?
Nebudu zastírat, že mě diabetes 

v mých zdravotních problémech neza-
sáhl. Zhoršil se mi zrak, dieta není to 
nejlepší pro činnost ledvin. Jinak - apli-
kace inzulínu není bolestivá. Jehličky 
jsou tenké a krátké.  

Dnes jsem se dočetla na internetu, že se v Česku léčí 
s cukrovkou 840 tisíc obyvatel a dalších čtvrt miliónu 
o svém onemocnění vůbec neví. Počet nemocných 
stoupá, denně jich přibude 150. Důsledkem vzniku 
onemocnění je špatný životní styl – např. nesprávná 
výživa, nedostatek ovoce a zeleniny, na onemocnění 
se podepisuje i nedostatek pohybu. 

To mě evokovalo k sepsání krátkého příspěvku, 
týkajícího se právě životní stylu. Žijeme v uspěchané 
době, většinu času trávíme v zaměstnání, péčí o rodi-
nu a řešíme každodenní starosti. Méně si však uvědo-
mujeme, jak málo času věnujeme sobě. Nemám na 
mysli čas spojený s utrácením peněz za nepotřebné 
věci v obchodních centrech, či strávený před televizní 
obrazovkou. 

Zkusme se zamyslet, kolik času věnujeme opravdu 
sami sobě – své fyzické a psychické kondici. Někteří 
z vás možná namítnou, že dozajista pro své zdraví ně-

co činí – např. chodí pěšky, občas vyjedou na kole, za-
jdou si zaplavat, na jiné aktivity bohužel nemají čas.

Jistě na tom nejsme všichni stejně, a dáváme před-
nost jiným, pro nás příjemnějším činnostem. Na 
druhé straně bychom chtěli být všichni zdraví, a přá-
li bychom si, aby se nám zdravotní obtíže obloukem 
vyhnuly. Nic ale není zadarmo. Musíme pro své zdra-
ví „něco“ udělat, musíme se hýbat.  Jednou z možnos-
tí, jak předejít nadměrnému stresu, zlepšit si kondici, 
předejít bolestem zad, je propracovaná „Pilatesova 
metoda“, kterou jeho autor, Josef Hubertus Pilates, 
sestavil již ve 20. letech minulého století a celý svůj 
život ji zdokonaloval. Cílem techniky je propojení a 
vědomá souhra těla a mysli. 

Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, fl exibili-
tu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové 
svalstvo, jako základ správného držení těla. Programy 
jsou od začátečníků přes mírně pokročilé, až po vel-

mi pokročilé, od laické veřejnosti po sportovce. Jde o 
kondiční a rehabilitační cvičení, které se v současné 
době zpestřuje pomocí overballů, therabandů, bosu, 
kruhů atd. 

Vzhledem k přizpůsobivosti této metody je určena 
mladým i starým, fyzicky aktivním i méně aktivním 
jedincům. Pokud už vás nějaké zdravotní problémy 
obtěžují, seznamte se s Pilates a vyzkoušejte si pár cvi-
ků. Je možné cvičit doma, ale doporučuji docházet na 
hodiny pod dohledem instruktorky. 

Účinek bude dvojnásobný. Cvičení si zpříjemní-
te procházkou, poznáte nové tváře a budete moci 
se plně věnovat cvičení, aniž by vás někdo rušil. Na 
závěr si dovolím citovat slova Jana Wericha: „Neříkej, 
že nemůžeš, když nechceš. Protože brzy přijdou dnové, 
kdy to bude daleko horší – budeš pro změnu chtít a pak 
už nebudeš moci“. 

 Irena Hambálková, instruktorka Pilates

Něco málo o cvičení „Pilates“
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Studenti hotelové školy v Třebíči 
nasbírali cenné zkušenosti

 Antonín Zvěřina

Projekt Leonardo da Vinci umožnil studentům třebíč-
ské hotelové školy vycestovat za zkušenostmi do Špa-
nělska do Malagy. Tam strávili tři týdny. „Pět dní v týdnu 
jsme pracovali zhruba pět hodin. Zbytek času jsme věnovali 
exkurzím,“ naznačila Sabina Salusová. Tu si ostatní stu-
denti zvolili jako svoji mluvčí, ale rozhodně se nevyvá-
zali z osobních názorů.  

Sabina poznamenala, že pobyt je naučil zejména sa-
mostatnosti. „Domlouvali jsme se anglicky. V rámci pro-
jektu tam byli i studenti z jiných zemí, ale my jsme se o sebe 
museli postarat sami,“ vysvětlila Sabina. 

Právě ona jezdila na vozidle sekvej s turisty. „Asi spous-
ta lidí nebude vědět, o co se jedná. Je to dvoukolka, která re-
aguje i na pohyb těla,“ dozvěděli jsme se. Nezbývalo, než 
se zeptat, jak je na tom Sabina s angličtinou. 

„Myslím si, že jsme se snažili z obou stran. Oni pochopili, 
co říkáme, a my jsem se jim snažili vysvětlit, co máme na 
mysli,“ přemítala. Doplnila, že jim výpravy vždy podě-
kovaly. 

Pokud jde o ubytování, byli všichni pohromadě v by-
tě, i s učitelkou Ditou Zelenákovou. Pokud jde o stra-
vu, studenti si sami vařili a pochopitelně si to také sami 
snědli. 

„Okusili jsme i tamní speciality, ale mně to moc nechutna-
lo,“ připustila Sabina. Pokud jde o volný čas, prohlídka 
Malagy byla také zajímavá, a pěkného počasí účastníci 
využili ke koupání. 

S lidmi, se kterými se studenti seznámili, jsou stále 
v kontaktu. Naštěstí studenti nezameškali ani mnoho 
z výuky a podařilo se jim to dohnat. 

Obsluhovala u snídaně
Aneta Zatloukalová pracovala v restauraci v hotelu. 

„Obsluhovala jsem hosty u snídaně,“ prozradila. Za nej-
větší problém považovala domluvit se s hosty. „Oni tam 
moc anglicky mluvit nechtějí,“ netajila. 

Angličtinu ve Španělsku nemusí

STUDENTI Hotelové školy na společném snímku. 
 Foto: archiv školy

Hana Ďurinová pracovala také jako průvodce, pouze ne-
jezdila na sekvojích. „Provázeli jsme turisty po okružní cestě 
po Malaze,“ uvedla. Zdůraznila, že Malaga je velice hezké 
město se spoustou památek. Zejména opevnění patří k za-
jímavostem města, stejně jako kostely a chrámy. 

„Pokud jde o turisty, jednalo se převážně o Američany,“ po-
znamenala Hana. „Jednou nám tam přijela největší loď světa, 
se spoustou Američanů, a s některými jsem se spřátelila,“ po-
dotkla Hana. Dokonce si s některými píše na facebooku. 
Pokud jde o Američany, o kterých si spousta lidí myslí, že 
se jedná o nafoukance, Hana rozhodně toto nepotvrdila.

Trošku nuda
Hana  Cahová  pracovala  v jiném  městě než   ostatní, 

v Torremolinos,  v cestovní kanceláři, kde rovnala doku-
menty a zvedala telefony. „To jsme vždycky řekli, že neumí-
me španělsky, a pokud volající anglicky neuměli, přepnuli jsme 
je na šéfa, což byl Španěl,“ podotkla. 

V kanceláři pracovala ve dvojici a přiznala, že většina 
telefonů směřovala k šéfovi. Ale přece jen, třeba dokáza-
li zákazníkovi vysvětlit, že má počkat, protože šéf je v jiné 
kanceláři. 

„Tahle práce by mě určitě nebavila. Musím říct, že jsme se 
dokonce nudili,“ uvažovala Hana. 

Dáša Urbánková pracovala stejně jako Sabina Salusová 
na vozítku. „Moc se mi to líbilo, zaměstnavatelé byli v poho-
dě,“ naznačila. Pokud jde o jízdu, s tou se setkala až tam, 

ale podle jejích slov se jedná o jednoduchý stroj. 
Konec konců, i turisté se s touto jízdou setkávali až 

na místě. „Někdy to nebylo jednoduché. V náš druhý pra-
covní den jsme dokonce volali sanitku,“ usmívala se Dáša.

Naučila se pár frází
Lucie Březnová také pracovala v cestovní kanceláři. 

„Naučila jsem se pár fr ází španělsky, určité základy jsme 
získali. Učím se ale angličtinu a němčinu, a další jazyk 
bych asi nezvládla,“ přemítala. Netajila, že se angličtina 
na rozdíl od španělštiny v běžném životě přece jen víc 
vyskytuje. 

To už jsme přešli k mužské části výpravy. Roman 
Špulák pracoval také v hotelové restauraci, na večerní 
směně. „Obsluhoval jsem hosty a dělal i na baru,“ vysvět-
lil. Směna mu končila o půl desáté večerní, z práce se 
dostal kolem desáté hodiny, a pak už si jen přál zaleh-
nout  do postele. 

K takovému hotelu samozřejmě patří stejnokroj a 
černá košile, což musel nosit i Roman. V anonymi-
tě určitě nebyl, prozrazovala ho vizitka. „Byla to velká 
zkušenost. A až na pár výjimek, i hosté byli příjemní,“ 
vzpomínal.

Vařil pro hosty
Marek Mejzlík v hotelové restauraci vařil. „Chodil 

jsem tam na dvanáctou a končil jsem o půl páté navečer,“ 
nastínil. Doplnil, že se vařila tři jídla jako meníčko. 

„Většinou se jednalo o ryby a zeleninové saláty. Svíčko-
vá se tam určitě nedělá. Nejpodobnější jídlo bylo jehněčí 
na šípkové omáčce,“ prozradil Marek. A přiznal, že mu 
tamní speciality i chutnaly. Ale s českou kuchyní by to 
nevyměnil. Pokud jde o zapíjení, vládlo pivo, víno i čis-
tá voda. 

A na závěr se dostalo na učitelku Ditu Zelenákovou. 
„Účastníci poslouchali, i když s úklidem byl někdy pro-
blém,“ pousmála se. Připomněla, že studenti i s jejím 
doprovodem tam pobývali od 8. září do 29. září. „Mys-
lím si, že jsme si to v rámci možností všichni užili,“ ukon-
čila zpověď učitelka Dita Zelenáková.     



STRANA  22 TN - PROSINEC 2014Rozhovor

Sraz rodáků třebíčské čtvrti 
Kočičina uspořádala Marie Blaž-
ková. V rozhovoru zavzpomínala 
i na svoje dětství. 

 Antonín Zvěřina
Kdy jste přišla na nápad svolat 

rodáky z třebíčské čtvrti Kočičina?
Tato myšlenka mě napadla zhruba 

před třemi roky. Tehdy jsem šla kolem 
rozestavěné restaurace v Kočičině, kde 
mě majitel pozval na prohlídku. A prá-
vě tam mě tato akce napadla. Že by se 
mohla uskutečnit právě tady.

Co potom následovalo?
Vypsala jsem si, kde kdo bydlel, a 

začala jsem shánět adresy. Což bylo 
docela složité. Mnoho lidí už v čtvrti 
nebydlelo, a trvalo celý rok a půl, než 
jsem potřebné údaje sehnala. 

Překvapila vás účast?
Samozřejmě. Přijeli třeba lidé z Pra-

hy, z Ústí nad Labem, ze Znojma, od 
Šumperka. Rodáci z celé republiky. 

Tušila jste, že přijede tolik lidí?
Poslala jsem a roznesla 60 pozvánek. 

Přepokládala jsem, že přijde či přije-
de tak 60 lidí. Nakonec se v restaura-
ci, podle našeho odhadu, sešlo asi 150 
rodáků. 

Co si myslíte, že lidi do Třebíče 
přilákalo?

Tak to opravdu nevím. Myslím si, že 
jsme v Kočičině měli velice přátelské 
vztahy. Vyrůstali jsme u tamních ryb-
níků, chodili jsme do Hasskovy zahra-
dy či na Hrádek. Nepamatuji se, že by-
chom se někdy hádali. Možná to bylo 
i tím, že tehdy nebyla televize. Také 
rodiče po práci spolu poseděli, takže to 
nebylo nic neobvyklého. Dřív k sobě 
lidé měli lepší vztahy. 

Za vašeho mládí nestálo na čtvrtí 
dnešní sídliště, že?

Tehdy první lidé Kočičinou prošli na 
Velikonoce, a byla to událost. S dneš-
ním provozem se to nedá srovnat. Jez-
dí tam auta, Kočičina ztratila svou tvář. 
Ale my na tu dobu dětství velice rádi 
vzpomínáme. 

Čím byla vaše pozvánka zvláštní?
Ráda se vyjadřuji ve verších, takže 

jsem napsala básničku, a pod ní byla 
fotografi e Babáku. Možná to na hodně 
lidí zapůsobilo, a i proto přijeli. 

Dá se říct, že tenkrát byla Kočičina 
spíš vesnicí?

Byla to taková čtvrť sama pro sebe. 
Tam nebyl nikdo bohatý, spíš tam ži-
li chudí lidé, a proto k sobě měli hez-
ké vztahy. Tam se nikdo nepovyšoval, 
všichni si byli rovni. 

Jaké jste tam vlastně měli dětství?
Hráli jsme si na skalách, které jsme 

dokonce měli pojmenované. A v ryb-
níku Babák se snad každý v pěti letech 
naučil plavat, bruslit. A když byl vel-
ký mráz, bruslili jsme na řece. Nebylo 
výjimkou, že jsme zajeli až ke splavu na 
Podklášteří. V Hasskově zahradě byly 
houpačky, a to bylo něco pro nás. 

Měli jste tam možnost sáňkovat?
Ti menší sáňkovali z hráze dolů, 

Lidé k sobě měli tenkrát blíž

MARIE BLAŽKOVÁ (uprostřed) na srazu rodáků Kočičiny, se svými kamarád-
kami. Foto: Antonín Zvěřina

ti větší jezdili z Hrádku dolů. Také 
se lyžovalo, myslím si, že jsme zaži-
li parádní dětství. I když to vybavení 
nebylo nijak přepychové. Celé dny js-
me, hlavně o prázdninách, trávili ven-
ku. 

Byla tam tehdy nějaká hospoda?
Ne, pár mužů chodilo do hospo-

dy u Sušila. Jinak se v létě sedávalo na 
schodech u domků, kde se besedo-
valo. A ochutnávaly se třeba věci, kte-
ré se napekly. Bylo to bezvadné. Něco 
takového dnešní děti neznají. Spíš sedí 
doma u počítače. 

Pamatujete si, kolik vás v partě 
bylo?

Měla jsem bratra o šest let staršího, a 
musím uznat, že kluci měli jiné zábavy, 
než my děvčata. Ale všichni jsme drželi 
při sobě. Bez rozdílu věku. Což se změ-
nilo až v pubertě. 

Můžete vzpomenout na nějakou 
akci?

Třeba ke konci prázdnin jsme pořá-
dali karneval. Oblékli jsme si hadry 
po rodičích a v těch jsme chodili po 
ulici. Někdy na počátku 80. let minu-
lého století jsme se snažili oživit tra-
dici pouti. Konala u rybníka Babáku, 
opékalo se selátko, udily se klobásy. 
Já jsem na každého napsala nějakou 
básničku, bylo veselo. Pořádali jsme 
je pod hlavičkou občanského výboru. 
Odpoledne to bylo pro děti a večer js-

me tam měli svoji kapelu. Pan Konva-
linka a pan Cízl hráli na harmoniky, 
Fanda Janík na bicí a jeho švagr Tonda 
Dusík hrál na kytaru. Bylo to báječné. 
Chlapi stloukli lavice a seděli tam ved-
le sebe všechny generace. 

Ta tradice zanikla?
Dnes tam bydlí mnoho nových li-

dí. Pozdraví se mezi sebou, ale tako-
vé vztahy, jako tenkrát, mezi sebou 
nemají. 

Když se vrátíme k setkání rodáků, 
je to opravdu v rámci Třebíče ojedi-
nělá akce. Plánujete opakování?

K tomu jsem byla donucená, protože 
když se účastníci loučili, říkali mně: 
Marie, udělej to za rok, zase ať se sejde-
me. Volili jsme Miss Kočičiny, Miss 
Cyrilova ulice, Miss Zdislavina ulice, 
Muže roku a Kočičinu jsme prohlásili 
za království. 

Kdo se stal králem  či královnou?
Za to, že jsem to uspořádala, jsem 

královnou byla zvolená já. Měla jsem 
řeč ve verších, která se moc líbila. 
Všichni jsme se shodli, že jsme se vrá-
tili o několik let zpátky a zase se vrátilo 
to přátelství, jako tenkrát. 

Byli pozvaní i současní obyvatelé 
Kočičiny?

Ne. Možná to někdo nemusel 
pochopit, ale sraz rodáků je sraz rodá-
ků. Chtěla jsem pozvat ty, se kterými 

jsem si hrála a na které mám ty nej-
hezčí vzpomínky. Myslím si, že jim 
nic nebrání třeba zase obnovit pouť u 
Babáku. 

To setkání jste organizovala sama 
nebo vám někdo pomáhal?

Většinu věcí jsem dělala sama. Nabíd-
la se mně Boženka Dušovská, která mi 
s některými věcmi pomohla. A další 
lidé mně pomohli s roznosem pozvá-
nek.  

Přece jen, nesetkala jste se s kriti-
kou?

Ve Zdislavině ulici jsem se né vždy 
setkala s pochopením mého záměru. 
Sesypala se na mě vlna kritiky a růz-
ných nesmyslných poznámek. V srp-
nu jsem byla rozhodnuta připravované 
setkání vzdát. Nakonec jsem dospěla k 
závěru, že to neudělám, kvůli té větši-
ně, která se na setkání těší, a vzhledem 
k tomu, kolik úsilí a času jsem tomu 
věnovala.

Významní rodáci

Významní sportovci

V cizině žijí

 Antonín Kalina - čestný občan Tře-
bíče, zachránce stovek dětí v koncent-
račním táboře 

 Ing. Zdeněk Hap – pracovník na 
ministerstvu

 Zdena Mutlová – pracovnice na 
ministerstvu zahraničních věcí

 Slávek Nožička – osobní řidič pre-
zidenta Husáka

 Pavla Nožičková – vrchní sestra 
ve státním sanatoriu v Praze

 Dr. Čestmír Klouda – pracoval na 
ministerstvu zahraničních věcí

 Miloš Morávek – chodec
 Jaroslav Sláma, zvaný Bača – 

hokejista Spartaku
 Miloš Hildebrant – hokejista Slavie 

Praha
 Bohumil Horáček, zvaný Boca - 

cyklista
 Josef Pokorný – cyklista

 Slávka Nováčková v Indonésii
 Vlasta Kloudová ve Švédsku
 Miroslav Doubrava z Hrádku 

v Austrálii
 Petra Stoklasová v Ekvádoru

Muzeum Vysočiny Třebíč připra-
vilo výstavu “Betlémy soukeníků”. 
Vernisáž se koná ve čtvrtek 4. pro-
since v Zámeckých konírnách od 
17 hodin. Veřejnosti se otevře o den 
později. Zájemci si ji mohou pro-
hlédnout do 18. ledna. 

Ještě na počátku 19. století patři-
lo soukenictví k početně nejsilněji 
zastoupeným řemeslům na Vysoči-
ně; podobně tomu bylo na severu 
Čech. Uvádí se, že stavovskou ctí 
soukeníků bylo vlastnit betlém. 
Muzeum Vysočiny Třebíč pořádá i v 
letošním roce vánoční výstavu betlé-
mů. Inspirací pro ni bylo zjištění, že 
malíř Václav Hartmann - podle tradi-
ce první malíř betlémových fi gurek v 
Třebíči - pocházel z Vrchlabí. V Tře-

bíči, kde se v roce 1784 oženil, zůstal 
až do smrti; zemřel v roce 1809, 
podle matriky mu bylo 70 let.

V době mládí Václava Hartmanna 
vznikaly v Liberci betlémové fi gurky 
podobné těm, které později maloval 
v Třebíči. Nic nebrání představě, že 
betlemářství přinesl do Třebíče již 
před rokem 1784. 

Zajímavé je, že se v Třebíči z nej-
staršího období dochovaly pouze 
postavy, v libereckých betlémech 
bývaly i stromy a palmy – ty jsou v 
Třebíči známy až v dalších desetile-
tích.

Na letošní výstavě je betlém sesta-
vený z fi gurek malovaných Hartma-
nem, vznikl až v muzeu z darů jed-
notlivých fi gurek od starousedlých 

třebíčských rodin. Pro mnohé bude 
objevný pohled na betlém Antonína 
Čelouda, který je postaven v duchu 
staré fotografi e – naposled byl tak-
to postaven před 70 lety. Podobné 
fotografi e patří ke vzácnostem, byly 
nalezeny krátce po vytvoření kostry 
pro bývalou expozici muzea.

Základem velkého třebíčského bet-
lému je kostra, ta dříve každý rok 
vznikala znovu, představovala pří-
ležitostnou stavbu. Kostru lze vytvo-
řit buď z krabic, nebo jako konstruk-
ci ze dřeva. Oba typy jsou na výstavě 
zastoupeny, na sérii fotografi í je 
dokumentován její vznik. Mohou se 
jimi inspirovat ti, kteří vlastní fi gur-
ky a neví, jak si kostru vytvořit.

 -zt-

Muzeum nabízí výstavu betlémů
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Třebíč vyslala do světa mnoho špič-
kových sportovců. Mezi ně bezesporu 
patří fotbalista Ivan Novák, hráč Duk-
ly Praha i národního týmu. Nedávno 
navštívil rodnou Třebíč a podělil o svoje 
vzpomínky. Neopomněl glosovat 
i současnost.

 Antonín Zvěřina

Pamatujete se na svoje začátky?
Hrávali jsme jako kluci na takovém travnatém 

plácku v Borovině, za „spínačkou“. 

Kdo vás vlastně k fotbalu přivedl?
Objevil mě pan Štrachota, bývalý hráč SK 

Borovina. Díky němu v žácích, a dále záslu-
hou trenérů Andrleho a Rebeky v „A“ mužstvu 
dospělých Jiskry Borovina, jsem se dostal tak 
vysoko. 

Kterého trenéra jste si v mládežnickém 
období nejvíce vážil?

Už zmiňovaného pana Štrachoty. 

A kdo to byl v dospělosti?
V dospělosti to byl v Borovině pan Rebeka a 

v Dukle Praha J. Vejvoda a M. Musil.

 Jak jste se dostal do Dukly Praha?
V době, kdy jsem jako ostaršený hrával za „A“ 

mužstvo dospělých, jsem se dostal do výběru 
dorostu Jihlavského kraje a později do výběru 
Moravy. Ty už si hlídal trenér juniorky Dukly 
Praha, M. Musil. V sezoně 1961/62 jsem pře-
stoupil z Boroviny do KPS Brno, do I. ligy. V té 
době jsem se dostal do výběru trenéra Musi-
la, který kromě trenéra juniorky Dukly Praha 
zastával i funkci trenéra juniorské reprezentace 
Československa. Za tuto reprezentační junior-
ku jsem odehrál deset utkání, a to už jsem byl 
v hledáčku trenéra „A“ mužstva Dukly Praha, 
Vejvody. V roce 1963 jsem nastoupil základní 
vojenskou službu do Dukly Praha. Rok jsem 
hrával za mužstvo juniorky a svými výkony 
jsem si řekl o místo v „Áčku“. 

Pamatujete si na svůj první zápas?
Byl to debut jako hrom. První utkání za „A“ 

mužstvo jsem odehrál v rozhodujícím utká-
ní do dalšího kola Poháru mistrů evropských 
zemí s Górnikem Zabrze. S Duklou jsem byl 
v roce 1966 mistrem ligy a v PMEZ jsem se 
dostali až do semifi nále, kde jsme vypadli s 
Celtikem Glasgow. Nezapomenutelným zážit-
kem v mé fotbalové kariéře byl debut v národ-
ním mužstvu, a to hned v Brazílii, na stadiónu 
Macaraná, kde jsem ve dvou zápasech osobně 
hlídal Pelého, hvězdu světového fotbalu. 

Na které spoluhráče nejraději vzpomínáte?
Vzpomínám na všechny dobré fotbalové 

kamarády. Nejvíce jsem se kamarádil s Jánem 
Geletou a Stanislavem Štruncem. 

DRES Dukly Praha třebíčskému rodákovi Ivanu Novákovi 
přirostl k srdci. Foto: archiv I. Nováka

Ivan Novák hlídal legendárního Pelého

Setkáváte se s nimi?
Máme každé poslední pondělí v měsíci sraz bývalých 

hráčů Dukly Praha ve VIP na Julisce. Tam se bavíme a 
vzpomínáme.

Sledujete dnešní fotbal?
Dnešní fotbal samozřejmě sleduji, na zápasy hrané na 

Julisce pravidelně chodím. Ostatní sleduji v televizi.

Co říkáte na úroveň nejvyšší soutěže?
Podle mě jsme, kromě tří mužstev, v Evropě průměrný 

stát.  

Komu fandíte?
Samozřejmě Dukle Praha.

Jak se vám jeví rozhodčí?
Rozhodčí si moc nevšímám. Jsou to normální lidi. Ale 

někdy udělají takové minely, že mě to vytočí.

Jaké šance má česká reprezentace při kva-
lifi kaci na mistrovství Evropy?

Tři utkání devět bodů, kdo by to předpoklá-
dal. (Rozhovor probíhal před utkáním s Islan-
dem). To je dobrý předpoklad do dalších bo-
jů. Držím palce. I když mužstvo není v takové 
formě, jak by mělo být. Máme dost okýnek 
v obraně. Chtělo by to nějaké změny.   

Který současný hráč se vám nejvíce 
zamlouvá?

Líbí se mi sparťanský Lafata, potom stoper 
Sivok. Kadlec by možná byl užitečnější na 
místě pravého obránce. Možná budeme mít 
nového střelce, Bořka Dočkala. 

Jak se změnil fotbal od dob, kdy jste 
aktivně hrál?

Hrozně mně vadí, že v dnešním fotbale je 
spousta tvrdých a hlavně zákeřných faulů. 
Další věc, že při standardních situacích, hlav-
ně rohových kopech, je to ve velkém vápně 
jako v zápasnické aréně.    

Co vám fotbal dal a co vám vzal?
Fotbal mi otevřel cestu do celého světa. Ať 

už to byla Evropa, Amerika, Afrika nebo Asie. 
Poznal jsem spoustu nových lidí, jak z oblasti 
sportovní, tak z oblasti kulturní i politické. A 
co mně vzal? Spoustu času, a v době dospí-
vání jsem kvůli fotbalu nestihl absolvovat 
taneční kurz, což mi později chybělo. No, ale 
nějaký ten ploužák svedu. 

Máte v rodině nějakého následovníka?
Mám syna a dceru a šest vnoučat, ale žádný 

se aktivně sportu nevěnuje. Moje setra hrá-
la košíkovou a moje máma za Bati ve Zlíně 
házenou.

Když se řekne Třebíč, co se vám vybaví?
Na Třebíč rád vzpomínám. Prožil jsem zde 

krásné dětské chvíle, rád se do Třebíče vra-
cím. Protože v Třebíči-Borovině začaly mé 
fotbalové kroky, které s Duklou zamířily do 
celého světa. 

Chcete říct něco na závěr?
Vzpomínám třeba na veledůležitý zápas na 

jaře 1969, kdy Dukle vážně hrozil sestup. To 
jsem v utkání v Pardubicích zařídil rozho-
dující výhru 1:0, a do druhé ligy sestoupi-
ly Pardubice. A když Jaroslav Starka přestě-
hoval Duklu Praha do Příbrami, tak Dukla 
Praha, mládežnická družstva, byla na zruše-
ní. Aby žila, a na Julisce se hrála zase I. liga, 
se zasloužili trenéři mládeže Radomír Sokol, 
Jiří Blažek a já. Na kolenou, bez fi nančních 
prostředků, jsme dál pokračovali, a tím jsme 
Duklu udrželi.

V minulém čísle jsme omylem otisk-
li nesprávnou fotografi i Petra Šmejkala 
– manažera fl orbalového klubu SNI-
PERS, takže jsme se s ním sešli zno-
vu, abychom se ho zeptali na to, jak si v 
letošní sezóně stojí hráči fl orbalového 
klubu SNIPERS.

Takže pane Šmejkale, jak je na tom 
váš nejstarší tým? 

Na úvod sezóny si naši „muži A“ 
vyšlápli na mnohem silnější soupeře 
v Poháru České pojišťovny a málem 
se dostali na čtvrtfi nále, když ještě 3 

Petr Šmejkal

Starší žáci jsou zatím třetí

minuty před koncem utkání s brněn-
ským Hatt rickem vedli naši 4:3, 
bohužel dramatickou koncovku dotá-
hl soupeř lépe a porazil nás 4:5.. V 
následné úvodní části sezóny se muži 
usadili na sedmé příčce tabulky, kdy je 

mezi třetím a sedmým pořadím rozdíl 
3 bodů. 

A co vaše další týmy?
Naši junioři, kteří v minulé sezó-

ně hráli nejvyšší ligu, ale neudrželi se 
v ní zejména díky oslabení rozsáhlou 
marodkou, jsou nyní zatím na devátém 
místě tabulky, kam je bohužel umísti-
lo jen 8 vyhraných ku 13 prohraným 
utkáním. Podobně jsou na tom naši 
dorostenci na osmém místě tabulky 
se skóre 6 ku 18. Radost nám naopak 
dělají naši starší žáci, kteří jsou zatím 

ve své soutěži třetí se ztrátou 17 bodů 
na vedoucí Okříšky a 11 bodů na dru-
hou Jihlavu. 

Co chcete popřát vašim hráčům 
do druhé poloviny sezóny?

Samozřejmě bychom chtěli aby se 
týmům dařilo a vyhrávali zápasy. Na 
druhou stranu je však také důležité, 
aby v týmech vládla bojová atmosféra, 
tým byl stmelený a klukům se vyhýba-
la zranění a nemoci. 

Děkujeme za rozhovor  –zt-
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Vyšší odborná škola zdravotnická
a t dní odborná škola  r o

- Vyšší odborná škola zdravotnická 
  a t dní odborná škola  r o

Znojemská 76, 586 01 Jihlava
tel.: 567 306 261, gsm: 739 387 973
farmeko@farmeko.cz

 pro žáky s ukončeným základním vzděláním nabízíme atraktivní  
 čtyřleté obory s maturitou:

 16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 (školní vzdělávací program: Monitorování a ochrana životního prostředí) 
 53-43-M/01 LABORATORNÍ ASISTENT

 pro studenty s ukončeným středoškolským vzděláním nabízíme  
 tříletý vzdělávací program ukončený absolutoriem  
 (absolventi získají titul DiS.):

 53-43-N/11 DIPLOMOVANÝ 
         FARMACEUTICKÝ ASISTENT

 pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme  
 rekvalifikační kurzy kosmetiky:

 KOSMETICKÉ SLUŽBY
 (akreditováno MŠMT, možnost samostatného podnikání)

Dny otevřených dveří a další info na: www.farmeko.cz
Prohlídku školy umožníme kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

Ke společné diskusi o spolupráci za 
účelem podpory technických oborů se 
sešli 6. listopadu v moderních prosto-
rách VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou zá-
stupci základních a středních škol se zá-
stupci fi rem žďárského okresu. Podobné 
akce se konaly ve všech okresech Kraje 
Vysočina v rámci projektu Okna tech-
nickým oborům dokořán, jehož realizá-
torem je Krajská hospodářská komora 
Kraje Vysočina a partnerem Vysočina 
Education.  

Všichni zúčastnění se vzájemně infor-
movali o tom, co pro danou věc dělají, 
co se osvědčilo a je třeba zachovat a nao-
pak, co příliš nefunguje a kde se objevily 
problémy. Jana Fialová, radní pro oblast 
školství, mládeže a sportu Kraje Vysoči-
na, promluvila v úvodu o důležitosti od-
borného vzdělávání a podpoře technic-
kých oborů v Kraji Vysočina. 

Ředitel VOŠ a SPŠ Žďár nad Sáza-
vou, Jaroslav Kletečka, představil aktivi-
ty školy směrem k fi rmám i základním 

školám. Škola úzce spolupracuje napří-
klad s fi rmami Žďas, a.s., Hett ich ČR, 
a.s., Tokoz, a.s., ve kterých žáci vykoná-
vají odborné praxe a stáže (mnohdy i 
zahraniční), společně s fi rmami se po-
dílí na vytváření obsahu Atlasu školství, 
pořádají společně dny otevřených dveří 
na škole s cílem ukázat perspektivu bu-
doucího uplatnění absolventů, účastní 
se společně Festivalu vzdělávání, fi rmy 
umožňují učitelům odborného výcviku 
„udržet krok“ s moderní výrobou a pro-
vozem ve fi rmách a naopak škola umož-
ňuje fi rmám využití nejmodernějších 
zařízení a učeben, nabízí vzdělávání pro 
zaměstnance fi rem atd. 

Pro základní školy nabízí střední ško-
la využití vybavených dílen a odbornou 
pomoc učitelů pro technicky zaměřené 
kroužky a pro pracovní vyučování, nabí-
zí k využití kanceláře fi ktivních fi rem, ve 
kterých si žáci mohou zahrát na podni-
katele… 

Podle vyjádření ředitele Vysočina Edu-
cation, Romana Křivánka, se zástupci fi -
rem shodli na tom, že je na trhu práce 
stále nedostatek kvalitních kvalifi kova-
ných pracovních sil a že je třeba společně 
zabránit jejich odlivu z regionu. „Za tímto 
účelem chystají společnou akci, v rámci které 
budou žďárské fi rmy otevřeny dětem, jejich 
rodičům i celé veřejnosti a která bude dopro-
vázena dalšími zajímavými akcemi pro ve-
řejnost se slavnostním večerním vyvrchole-
ním“, řekl Křivánek.  (PI-j12-vyeD)

Spolupráce fi rem, základních 
a středních škol na Žďársku funguje
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Služby LSPP stomatologické na PROSINEC 2014
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  6.12. sobota  MUDr. Machová Eva Husova 898   675 71.Nám.n.Osl. 568 620 248
  7.12. neděle  MUDr. Machová Eva Husova 898   675 71 Nám.n.Osl. 568 620 248
13.12. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898   675 71 Nám.n.Osl. 568 620 248
14.12. neděle  MUDr. Šabrňák Petr  Jungmannova 116/18  674 01Třebíč  568 844 350
20.12. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898   675 71 Nám.n.Osl. 568 620 248
21.12. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898   675 71 Nám.n.Osl.  568 620 248
24.12. svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898   675 71 Nám.n.Osl.  568 620 248
25.12. svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898   675 71 Nám.n.Osl.  568 620 248
26.12. svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898   675 71 Nám.n.Osl.  568 620 248
27.12. sobota MDDr. Blažek Jan  Sv. Čecha 39  674 01 Třebíč  568 844 002
28.12. neděle  MUDr. Tomková Alena  Vltavínská 1346  674 01 Třebíč 568 844 296
    1.1.   svátek  MUDr. Machová Eva Husova 898   675 71 Nám.n.Osl.  568 620 248

Městská knihovna
Sjednocená Evropa - čili vzájem-

ně propojené přenosové soustavy. 
Aneb co se stane, když na severu 
Německa začne foukat, v Itálii svítit 
a Rakousko hlásí nedostatek energie 
z vlastních zdrojů

Pondělí 1. prosince, 9 hod., sál 
hudebního oddělení

Přednáška pojednává o vývoji a 
funkci přenosových soustav v Evro-
pě a České republice. 

Rodinná farma Řezníček 
Středa 3. prosince, 17 hod., klu-

bovna dospělého oddělení 

LiStOVáNí - Mikael Ollivier: 
Život k sežrání

Čtvrtek 4. prosince, 9 a 10 hod., 
sál hudebního oddělení

Francouzský klub
Čtvrtek 4. prosince, 17 hod., sál 

hudebního oddělení 
PhDr. Hynek Bouchal: Prokletý 

básník Charles Baudelaire.

Trénink paměti aneb Odhalte 
potenciál svého mozku 

Pondělí 8. prosince, 9 hod., sál 
hudebního oddělení

Zahrady plné pohádek – autogra-
miáda s Gabrielou Kopcovou a Jose-
fem Kremláčkem

Pondělí 8. prosince, 16 hod., sál 
hudebního oddělení

Závěsná dekorace z pedigu
Úterý 9. prosince, 15 hod., klu-

bovna dospělého oddělení
Další kurz s Monikou Kabelkovou.

Jak na vánoční tabuli
Úterý 9. prosince, 16.30 hod., 

klubovna dospělého oddělení

Známé i zapomenuté osobnosti 
českých hudebních dějin

Středa 10. prosince, 18 hod., sál 
hudebního oddělení 

Graffi  ti 
Pátek 12. prosince, 11 hod., klu-

bovna dospělého oddělení

Adventní posezení s hudbou
Pondělí 15. prosince, 9 hod., sál 

hudebního oddělení

LiStOVáNí.cz: Robert Fulghum: 
Co jsem to proboha udělal?

Úterý 16. prosince, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

Předvánoční vystoupení Třebíč-
ského sboru Fénix a Kytarové ško-
ly Jiřího Němce

Pátek 19. prosince, 18 hodin, sál 
hudebního oddělení

Výstavy v ústřední budově
Válečné nebe třebíčské
Výstava prodloužena do 19. pro-

since 2014, klubovna dospělého 
oddělení 

9 tváří a 9 knih tvé fantasie
Do 16. prosince 2014, sál hudeb-

ního oddělení

Pobočka Modřínová:
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  SPO-

JENÁ S VYSTOUPENÍM ŽÁKŮ 
ZŠ A MŠ NA KOPCÍCH

Úterý 2. prosince, 16 hod., 
pobočka Modřínová

ZAPOMENUTÝ ČERT
Neděle 7.prosince, 15 hod., 

pobočka Modřínová
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉ-

MA
Středa 10. prosince, 10 hod., 

pobočka Modřínová

DS Manž. Curieových. Vystou-
pení žáků ZŠ a MŠ Na Kopcích

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
Sobota 13. prosince, 9 hod., 

pobočka Modřínová

SLUNKO –  PŘEDVÁNOČNÍ 
VYSTOUPENÍ NEJMENŠÍCH 
SLUNÍČEK

Středa 17. prosince, 16 hod., 
pobočka Modřínová

PREZENTACE VÁNOČNÍCH 
VÝROBKŮ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ 
DRUŽINY ZŠ A MŠ NA KOP-
CÍCH

1. - 29. prosince, pobočka Modří-
nová

Výstava prací dětí. 

Pobočka Borovina
Toulky Třebíčí a okolím
Do 29. prosince, pobočka Boro-

vina
Výstava fotografi í Pavla Mollera.

Klub zdraví Třebíč

Klub seniorů

Čtvrtek 4. prosince 2014 v 15 
hodin – Národní dům, velký sál

MIKULÁŠSKÁ TANEČNÍ 
ZÁBAVA

K tanci a poslechu hraje TRIO 
EQUISPORT.  

Pátek 12. prosince 2014 ve 14 
hodin – Národní dům, velký sál

VÁNOČNÍ POSEZENÍ

POŘADY PRO DĚTI A MLÁ-
DEŽ

Pondělí 15. a úterý 16. prosince 
2014, v 8.30 a 10.15, divadlo Pasáž 
– pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ. KDYŽ 
JE V PEKLE NEDĚLE – veselá 
pohádka v podání herců DOCELA 
VELKÉHO DIVADLA LITVÍNOV. 

Sobota 20. prosince 18 – 19.15 
hodin   

Pozitivní povahové profi ly .
Přednáší Th B. Jan Majer.
Proč na stejnou situaci reaguje-

me každý jinak, a ještě máme pocit, 
že každý z nás má pravdu? Proč 
nás někteří lidé natolik iritují, že je 
nemůžeme ani vystát? Jak překonat 
úskalí rozdílnosti a naučit se spolu 
komunikovat způsobem, který pove-
de k cíli? Poodhalíme si tajemství 
odlišnosti našich povah a to, jak je 
můžeme využít k hlubšímu pozná-
ní sebe i druhých. Po této přednáš-
ce písmena D I S C získají úplně jiný 
význam. 

Místo konání:  Adventní dům, 
Jungmannova 16, Třebíč.

SVATEBČANY se zaplnil prostor před kostelem sv. Martina v pátek  14. listopa-
du, krátce po poledni. Svůj sňatek v kostele stvrdili Edita Habichová a Josef Luňá-
ček. Na snímku nevěsta s rodiči, známými provozovateli lunaparkových atrakcí. 

 Foto: Antonín Zvěřina 

Nevěsta budila pozornost

Začátkem prosince, v pátek 12. a v 
sobotu 13., navštíví Třebíč na pozvá-
ní místní skupiny Křesťanské aka-
demie Prof. Tomaš Halík. Při této 
příležitosti přednese dvě přednáš-
ky. Nejprve v pátek, v 11.45 hodin, 
předstoupí před studenty třebíč-
ských středních škol a Západomo-
ravské vysoké školy v aule Katolic-
kého gymnázia. 

Navečer, v 18 hodin, vystoupí 
Prof. Tomáš Halík se svou přednáš-
kou určenou veřejnosti v kongreso-
vém sále Grand Hotelu na Karlově 
náměstí. Součástí večera bude i dis-

kuze, a následovat bude autogra-
miáda. Prezident České křesťanské 
akademie Tomáš Halík je jednou 
z nejrespektovanějších osobností 
doma i v zahraničí. V květnu letošní-
ho roku se stal prvním českým nosi-
telem prestižní Templetonovy ceny, 
v listopadu obdržel další význam-
ná mezinárodní akademická oceně-
ní. Jeho jménem byla pojmenována 
nová přednášková aula univerzity v 
Oxfordu a dne 13. listopadu obdržel 
čestný doktorát teologie nejstar-
ší německé university, univerzity v 
Erfurtu.   -zt-

Přednášet bude Tomáš Halík

Kolařík představí 
cyklus obrazů

Cyklus obrazů z lidské komedie Voj-
těcha Kolaříka zájemci poprvé uvi-
dí na vernisáži v pátek 28. listopadu, 
od 17 hodin. Úvodní slovo v Galerii 
Malovaný dům pronese PhDr. Franti-
šek Malina. Kulturní program obstará 
Jan Sladký hrou na piano. Od sobo-
ty bude výstava přístupná veřejnosti. 
Potrvá do 17. ledna.    -zt-

Koncert nabídne 
adventní písně

Adventní koncert Rorate coeli se 
koná v bazilice sv. Prokopa v Tře-
bíči v neděli 14. prosince. První tó-
ny zazní v 19 hodin. Zájemci mimo 
jiné vyslechnou české adventní pís-
ně ze starých kancionálů či světové 
adventní skladby. -zt-



PRODEJNA TŘEBÍČ - Karlovo náměstí 14, Třebíč
PRODEJNA OKŘÍŠKY - Nádražní 168, Okříšky

Vítěz celostátního kola v soutěži 
ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÁ PRODEJNA ROKU 2012

od 1. 12. do 31. 12. 2014
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Program kina Pasážs

Program kina
UPOZORNĚNÍ: KINO PASÁŽ 

OD 22. 12. - DO 26. 12. 2014 A 
OD 30. 12. 2014 – DO 1. 1. 2015 

NEPROMÍTÁ!!!

Od čtvrtka 27. listopadu
do čtvrtka 4. prosince
Upozornění: čtvrtek – neděle ve 

3D,  pondělí – čtvrtek ve 2D
TUČŇÁCI Z MADAGASKA RU 

3D
Premiéra animovaného rodinného 

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

Od pátku 28. do neděle 30. listo-
padu  

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

Od pondělí 1. do středy  3. pro-
since

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
Premiéra komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.   
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 5. do neděle 7. prosin-
ce

MAGICKÉ STŘÍBRO – HLE-
DÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU

Repríza rodinného fantasy fi lmu 
Norska v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 5. do neděle 7. prosin-
ce

JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Premiéra rodinného fi lmu tragiko-

medie ČR/SR. 
Začátky představení v 19.30 hod. 
Mládeži přístupný

Od pondělí 8. do středy 10. pro-
since

7 TRPASLÍKŮ
Repríza animované pohádky 

Německa v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.

Městské kulturní středisko Mládeži přístupný
Od pondělí 8. do středy 10. pro-

since
NÁVRA T BLBÝHO A BLBĚJŠÍ-

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

Od čtvrtka 11. do úterý 16. pro-
since

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 
3D

Premiéra závěrečné části fi lmové 
trilogie USA.

Začátky představení: Čtvrtek - 
neděle v 16.30 hod. v českém zn. 
pondělí – úterý v 19.30 v originál-
ním znění s titulky

Mládeži přístupný

Od pátku 12. do neděle 14. pro-
since

RA LUCA
Premiéra erotického thrilleru ČR.
Začátky představení ve 20.00 

hod.!!!   
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 15. do čtvrtka 18. 
prosince

TŘI BRA TŘI   
Repríza pohádky ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od středy 17. do čtvrtka 18. pro-
since

SEX V PAŘÍŽI 
Premiéra komediálního dramatu 

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

Od pátku 19. do neděle 21. pro-
since

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ 
HROBKY

Premiéra rodinné dobrodružné 
komedie USA v českém  znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 19. do neděle 21. pro-
since

HUNGER GAMES - SÍLA 
VZDORU  1. část

Premiéra akčního sci-fi  fi lmu USA..
Začátky představení v 19.30 hod.     
Pro mládež do 12 let nevhodný

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 4. prosince 
DVOJNÍK
Premiéra komediálního dramatu 

Velké Británie.

Čtvrtek 11. prosince
VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY
Premiéra romantického životopis-

ného dramatu Velká  Británie.

Vánoční nadílka    
Od soboty 27. do pondělí 29. 

prosince  
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 
Premiéra animovaného příběhu 

natočeného na motivy světoznámé 
pohádky od Hanse Christiana Andr-
sena v českém znění.

Začátek představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Čtvrtek 4. 12. v 18 hod. – foyer 
divadla Pasáž

KOSTIANTYN TYSHKO - ukra-
jinský pianista

Program: Franz Schubert, Fréderic 
Chopin, Sergej Rachmaninov

Pátek 5. 12. v 16.30 hod. – Karlo-
vo náměstí

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  SPO-
JENÁ S ROZSVÍCENÍM VÁNOČ-
NÍHO STROMU

Pohádka s Mikulášskou témati-
kou v podání divadelního souboru 
Ampulka Třebíč. Slavnostní rozsví-
cení vánočního stromu Mikulášem 
za pomoci andělů a čertů.

Sobota  6. 12. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž

TRA VESTI SKUPINA SCREA-
MERS

„VÁNOČNÍ SPECIÁL“

Neděle 7. 12. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž

JAKUB SMOLÍK & BAND

Úterý 9. 12. v 19. hod. – divadlo 
Pasáž III. představení sk. A1

středa 10. 12. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž III. představení sk. A2

MĚSTSKÁ DIVADLA PRA ŽSKÁ 
- ABC

Vladislav Vančura, Věra Maško-
vá: MARKÉTA LAZAROVA

Čtvrtek 11. 12. v 19 hod. – 
Národní dům

Vánoční koncert skupiny JAVO-
RY

Sobota 13. 12. v 17 hod. – diva-
dlo Pasáž

VÁNOČNÍ POHODA IV.
Účinkují: Dětský pěvecký soubor 

SLUNKO Třebíč, Veronika Svobo-
dová, Pavel Klimenda, Vlasta Korec.

Neděle 14. 12. v 15 hod. – diva-
dlo Pasáž

PRO RODIČE S DĚTMI
DOCELA VELKÉ DIVADLO 

LITVÍNOV
Ondřej Sekora, Jana Galinová: 

BROUK PYTLÍK

Úterý 16. 12. – čtvrtek 18. 12. – 
Karlovo náměstí

VÁNOČNÍ NÁMĚSTÍ

NÁHRA DNÍ TERMÍN ZA ZRU-
ŠENÉ PŘEDSTAVENÍ ZE DNE 5. 
11. 2014   

Středa 17. 12. v 19 hod. – Národ-
ní dům

KA REL ŠÍP a JOSEF ALOIS 
NÁHLOVSKÝ - „MINIPARTIČ-
KA “

Neděle 21. 12. od 10 do 15 hodin 
– Zadní synagoga

CHANUKA  – SVÁTEK SVĚTEL
15 hod. – Slavnostní otevření expo-

zice košer řeznictví v Domě Selig-
manna Bauera

Neděle 21. 12. v 17 hod. – Zadní 
syngoga

CS QUARTET

Čtvrtek 1. 1. v 16.30 hod. – Kar-
lovo náměstí

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
pro děti

Den pro dětskou knihu
Sobota 29. listopadu

Program: 
13 hod., sál hudebního odděle-

ní, 2. patro: Taneční myšky. Taneč-
ní vystoupení dětí ze souboru vede-
ného učiteli tance a společenského 
chování. 

14 a 15 hod., sál hudebního oddě-
lení, 2. patro: Pachatelé dobrých 
skutků. Představení z cyklu LiStO-
VáNí, podle knihy Miloše Kratochví-
la. Rezervace vstupenek na dětském 
oddělení.

14 a 15 hod., dospělé oddělení, 1. 
patro: Výtvarná dílna nakladatelství. 
Anagram na téma Vánoce.

13 – 17 hod., dětské oddělení, 3. 
patro: Dílnička se seniorkou paní 
Koutkovou – výroba sněhuláčků. 

13 – 17 hod., dětské oddělení, 3. 
patro: Deskové hry s Klubem MEZI 
DOMY Třebíč.

16.30 hod. – DJ RUDYS – diskoté-
ka pro děti

17.00 hod. – Novoroční ohňo-
stroj

Třebíčské centrum
1. - 19. 12. PŘEDVÁNOČNÍ 

RA DOVÁNKY PROSINEC  - 
SPOLU PRO RODINU (kampaň 
Sítě MC)

1.  - 19. 12.  Pomáhejme dětem a 
potřebným - prodej výrobků Denní-
ho stacionáře

1.  - 19. 12.  Strom splněných přá-
ní - Pomůžete nám splnit dětské sny 
a přání?

1.  - 19. 12. Vůně a chutě Vánoc 
- Prožitky a vnímání ingrediencí 
vánoc

1. 12.  10.30 - 12  Klub Miminko: 
Aromaterapie v běžném životě

2. 12.  14 - 16   MUM-AUT setká-
ní rodičů s dětmi s poruchami autis-
tického spektra

2. 12.  10 – 12 Mikulášská besíd-
ka aneb Tentokrát HRA VĚ a 
ZDRA VĚ – akce pro celé rodiny 

4. 12.  10. 30 – 12 Odměny a tres-
ty ve výchově 

4. 12.  16 – 17 Mikulášské dílnič-
ky s nadílkou

5. 12.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Uvolňovací a protahovací cviky u 
batolat

5. 12.  11 - 16. 30 Město Třebíč: 
Adventní jarmark - prodej výrobků 
NNO (koná se na MÚ, Karl.  nám. )

6. 12.  14 – 17 Tvořivé odpoled-
ne: Vánoční ozdoby a zdobení per-
níčků

6. 12.  18 – 20 Osobní příběh 
duše

8. 12.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Ořech a kokos patří k Vánocům - 
nepečené cukroví zdravě a chutně 

9. 12.  10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Rybí pomazánka s 
tofu

9. 12.  11 - 15.30 Vánoční foto 
z Centra

9. 12.  14 - 16 Setkání dvojčat a 
vícerčat

9. 12.  15.30 – 17 Vánoční díl-
ničky - andílci, přáníčka, vánoční 
ozdoby a vystřihovánky

11. 12.  10.30 – 12 Psaníčko pro 
Ježíška

11. 12.  16 – 17   Vánoční poho-
da v Centru aneb Hrajeme si a zpí-
váme

11. 12.  18 – 20  Rukodělný kurz: 
Zdobení svíček a pergamenová 
přání

12. 12.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Jak rozvíjet všechny smysly aneb 
HRA  S VJEMY

15.  -16. 12.   OHK Třebíč: Mož-
nosti podnikání v oblasti péče o 
děti

15. 12.  10.30 – 12 Klub Mimin-
ko: Vliv výchovy na osobnost dítě-
te

16. 12.  10.30 – 12 Rodinné 
vánoční tradice

16. 12.  14 – 16 CELIAKIE: 
Vánoční pečení zdravě a bez lepku

18. 12.  10.30 – 12 Vánoční tvo-
ření - rozvoj jemné motoriky a 
kreativity

18. 12.  14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Vánoce zdravě a hravě

18. 12.  15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Medový detoxikač-
ní drink

19. 12.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Předvánoční posezení se zdravým 
mlsáním



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

Přístrojová detoxikace a odkyselení 
organismu - jedinečná příležitost, jak 
rychle a snadno zbavit organismus 
nahromaděných toxinů, které se během 
života ukládají v našem těle. Možnost 
zakoupení dárkových poukazů. Objed-
návky na tel.: 737 429 270, bližší infor-
mace www.detoxikacetrebic.cz

videoBoS - videozáznam Vašeho svateb-
ního dne, maturitního plesu, firemní 
prezentace. Letecké video a foto z 
kvadrokoptéry. Studiové zpracování - 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  tonery 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

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.taznekoule.cz Tel. 604 871 030.

Koupím

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 v prosinci kom-
pletní kosmetické ošetření za akční ceny 
od 300,- Kč dle výběru. Nově za akční 
zaváděcí cenu pleťové i tělové terapie 
bylinnými pudry z Afriky. V nabídce jsou 
dárkové poukazy, permanentky, pleťové 
a tělové oleje, květové vody a koupelové 
soli z Afriky. Orientální parfémy a 
flakóny. 
www.kosmetikacejnkovacz.goneo.cz, 
Tel.: 724 662 729 

Takhle NE! Končíme s pracným
malováním obočí každé ráno...
Žádné omezování a kontrola,
jestli se obočí nerozmazalo.
Od teď se cítíme skvěle, máme stále 
upravené obočí při všech aktivitách.
NOVINKA v permanentním make-upu
PEROVÁ METODA - vláskování obočí
*  přirozené obočí nerozeznatelné
   od skutečných chloupků
*  geniální metoda - dokonalé obočí
   může mít každý na dlouhou dobu
* tímto inzerátem získáváte akční 
   bonus 500 Kč na perovou metodu
   do 31.12.2014

Mikropigmentace L-T- L
* permanentně nalíčená
*  speciální technika založená
   na přirozeném zvýraznění obočí,
   očních linek a rtů na 1 - 3 roky
*  zjemnělá metoda permanentního
   make-upu

Biolifting Dr. Nony
* lázeňský rituál 
* vyjiímečná péče o pleť
* originální překvapení
   formou dárkové poukázky

AMARYLLIS - kosmetický salon
www.kosmetika-trebic.cz
mob.: 777 668 503 

Truhlářství

Finance

Detoxikace

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

Koupím trámy z demolice, demontáž. 
Tel.: 777 196 200

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

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

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

www.interierysoukup.cz
T06-SOUD

Vyrobím masivní dveře včetně zárubní, 
nábytek na míru dýhovaný z masivu a z 
lamina.

 Tel.: 728 346 146

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
panu Komendovi a celému obsluhu-
jícímu personálu ve VINOHRÁDKU nad 
Babou za pochopení, vstřícnost a profe-
sionální přístup při konání srazu rodáků 
z Kočičiny. Už uvítání šampaňským nás 
mile překvapilo a potěšilo. O dobrou 
náladu se postarala hudba pod vedením 
p.Jirečka. Moderní prostředí a chutně 
připravené jídlo přispělo ke zdárnému 
průběhu setkání. Marie Blažková  

Líčení večerní - na ples, do tanečních 
atp.,u mne nebo u Vás. Též dárkové pou-
kazy. Levně. Obj. : 721 042 038  - 

Firma A JE TO CZ s.r.o. přijme MUŽE-
PRODAVAČE KOBERCŮ A NÁBYTKU, 
nástup možný ihned, stručný životopis 
zasílejte na: nabytekjihlava@ajeto-cz.cz  
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Judisté startovali 
v Rakousku

Za účasti startujících z České 
republiky, Slovenska a Rakouska se 
v neděli 16. listopadu 2014 konalo 
v rakouském Kremsu 4. závěrečné 
kolo mezinárodního turnaje Berger 
Nachwuchscup v judu pro žákovské 
a dorostenecké kategorie. 

Za Kraj Vysočina startovala čtyři 
družstva mladých závodníků – judis-
té z Třebíče, Polné, Velké Bíteše a 
Sokola Jihlava. 

Celkové vítězství pomohli vybojo-
vat tři závodníci z třebíčského Spar-
taku – Milan Rybnikář, který si odve-
zl stříbrnou medaili, Ondra Chalupa 
vybojoval 4. místo, a Filip Ulč. 

Na turnaji startovalo deset družs-
tev, a družstvo Kraje Vysočina obhá-
jilo již potřetí 1. místo. -zt-

Za účasti téměř 100 startujících se 
v sobotu 25. října ve Žďáru nad Sáza-
vou konal Turnaj mládeže v judu. 
Výborného výsledku dosáhl a první 
místo na tatami vybojoval mladý tře-
bíčský judista Milan Rybnikář. Ten 
startoval v kategorii mladších žáků, 
ve váze do 50 kilogramů.   -zt-

Rybnikář zvítězil

Slavnostní večer, na kterém předal 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek již pošesté deset nejvyšších oce-
nění Kraje Vysočina, se uskutečnil na 
sklonku října. Ocenění jsou udělová-
na významným osobnostem, jejichž 
příběhy, práce, ojedinělé skutky a díla 
obohacují Vysočinu a její obyvatele.

Mezi deseti oceněnými byla i třebíč-
ská kuželkářka a zastupitelka Naděž-
da Dobešová, která získala Skleněnou 

medaili za vynikající úspěchy v kužel-
kářském sportu. 

„Naděžda Dobešová je naše dlouho-
letá reprezentantka v kuželkách, tre-
nérka a také nejlepší česká kuželkář-
ka dvacátého století. Za svoji aktivitu 
je právem oceněna druhým nejvyšším 
oceněním Kraje Vysočina, kterým je 
Skleněná medaile,“ řekl Pavel Heř-
man, člen výboru pro udělování 
medailí Kraje Vysočina.   -zt-

Naděžda Dobešová získala 
Skleněnou medaili

Vzhledem k tomu, že zahájení 
otužilecké sezóny se letos nekonalo v 
jeskyni Moravského krasu, z důvodu 
rekonstrukce vstupní budovy, zaháji-
la část Klubu ledních medvědů svoji 
činnost v sobotu 25. října u Jihlavy, v 
rybníce Pávov, kde se konala celostátní 
soutěž v zimním plavání. 

Kromě několika stálých členů se 
zúčastnila za KLM-Třebíč i osmiletá 
Veronika Sýkorová, která absolvova-
la ve vodě o teplotě 9 ºC stometrovou 
vzdálenost, a ředitel Základní školy 
Borovina Leoš Šeda, který se svými 
250 metry umístil na medailové pozici 
a obsadil třetí místo.

Svým výkonem je tak určitě, jako 
pedagog, výzvou a příkladem pro 

dnešní zchoulostivělou mládež, a nejen 
pro ni. Dále podala pěkný a nečekaný 
výkon i Kateřina Decknerová, která se 
v ženách umístila rovněž na trati dlou-
hé 250 m na 3. místě. 

Nakonec i Petr Brada, který po 
urputném závěrečném fi niši vybojoval 
na trati dlouhé 500 m rovněž 3. místo. 
Těmito výkony dal o sobě Klub led-
ních medvědů - Třebíč v této celostát-
ní soutěži dostatečně vědět.

Tři medaile pro náš klub, který se 
nespecializuje na zimní soutěžní pla-
vání a jehož prioritou zůstává kon-
diční otužování, jsou pro nás velkým 
úspěchem a náznakem toho, že by-
chom se v této celostátní soutěži urči-
tě neztratili.  Zdeněk Mikoláš

Třebíčští otužilci se neztratili

ZLEVA: Kateřina Decknerová, Veronika Sýkorová, Leoš Šeda, Petr Brada.
 Foto: archiv klubu

V listopadu 2014 proběhlo v Brně 
mistrovství české republiky v bojo-
vém umění Taekwon-do ITF. Tře-
bíčský oddíl na tuto soutěž nomino-
val 10 závodníků ( J. Mašek, V. Fiala, 
T. Sotolář, J. Matoušek, P. Zejda, T. 
Fejta, M. Matoušek, A. Adámko-
vá, J. Antoňů, V. Švaříček), kteří si 
pod vedením kouče R. Matouška v 
konkurenci 400 závodníků z 25 škol 
TK-D nevedli vůbec špatně. 

Jednu zlatou z boje a jednu stříbr-
nou ze silového přerážení získal Jaro-
slav Mašek, který se tímto výkonem 
stal nejúspěšnějším veteránem letoš-
ního mistrovství. Dvě zlaté medai-
le ze sportovního boje a ze silového 
přerážení seniorů vybojoval Vojtěch 
Fiala. Stříbro získal Tomáš Sotolář 
ze sportovního boje seniorů. 

Bronzovou medaili ze sportovní-
ho boje získali Jiří Matoušek (seni-
or), Alžběta Adámková (juniorka) 
a Jiří Antoňů (žák). Velikým úspě-
chem bylo, když tým seniorů (Fia-

la, Matoušek, Sotolář, Fejta, Zejda) 
obhájil loňské vítězství a opět zví-
tězil v prestižní disciplíně sportov-
ní boj týmů. O skvělé kvalitě třebíč-
ských závodníků hovoří i fakt, že V. 
Fiala, T. Sotolář a M. Matoušek byli 
pozváni reprezentačním trenérem J. 
Mračkem na výběrové soustředění 
české reprezentace, které proběhne 
začátkem příštího roku.    -zt-

Získala stříbro
Za účasti 250 startujících chlapců 

a děvčat z celé České republiky se v 
sobotu 22. listopadu v Hranicích na 
Moravě konal Přebor České repub-
liky v judu v kategorii mladšího žac-
tva. 

Dalšího výrazného úspěchu pro 
třebíčské judo tam dosáhla mladá, 
nadějná závodnice Patricie Čopfo-
vá, která v hmotnostní kategorii do 
57 kg obsadila 2. místo a získala 
stříbrnou medaili.    -zt-

Závodníci v Brně uspěli

HLAVNÍM mott em turnajů k zakončení sezóny Na Hvězdě v Třebíči je pobavit 
se a přispět na dobrou věc. Výtěžek z dražeb a startovného tentokrát putuje na 
dostavbu baseballového hřiště pro mládež. Foto: Robert Vávra

Výtěžek putuje na dostavbu 
baseballového hřiště

Tradiční turnaj pro veřejnost ve 
zjednodušeném baseballu spojený 
s dražbou úspěšných hráčů a base-
ballových relikvií uzavřel defi nitiv-
ně doposud nejúspěšnější sezónu v 
dějinách klubu Nuclears. 

V sobotu 25. října se Na Hvězdě v 
Třebíči sešlo osm týmů, které měly 
možnost ještě před zahájením turna-
je posílit v dražbě své řady o hráče s 
mezinárodními zkušenostmi.

Na dražební listině se objevi-
li reprezentanti, letošní vicemistři 
Evropy, účastníci kadetského mis-
trovství světa v Mexiku a světové 
série Litt le league v USA. 

Po úvodní části turnaje, během 
které se odehrály zápasy ve dvou 
základních skupinách, přišla na řadu 
dražba baseballových relikvií. 

Trenéři a hráči do ní vložili třináct 
sběratelských cenností posbíraných 
během sezóny po celém světě.

Nejvýše se během dražby vyšplha-
la cena u funkčního trika z kolekce 
světové série Litt le league, která byla 
vyrobena v limitované sérii pouze 
pro hráče a trenéry účastnící se fi ná-
lové části největšího světového tur-

naje pro hráče do dvanácti let v ame-
rickém Williamsportu. 

Nového majitele má po dražbě také 
například dres z výběru hráčů do 
systému Major League Baseball, ve 
kterém se úspěšně ucházel o profe-
sionální smlouvu český hráč Novák, 
kterého si vybral tým Baltimoru.

V minulých letech byl turnaj na 
závěr sezóny koncipovaný jako cha-
ritativní a výtěžek z něj putoval 
potřebným organizacím. 

Loni získané prostředky směřo-
valy do dětského oddělení nemoc-
nice v Třebíči. Letos poprvé peníze 
ze startovného a dražeb zůstanou 
v klubu Nuclears, který je využije 
během dostavby nového baseballo-
vého hřiště pro mládež, které vyrůs-
tá v těsném sousedství stadionu Na 
Hvězdě. 

Dražitelé převážně z řad hráčů, 
rodičů a jejich přátel tentokrát pro-
střednictvím akce věnovali dvacet 
tisíc korun. Tato částka bude podle 
předsedy klubu Jana Urbánka použi-
ta jako základ pro nákup výsledkové 
tabule.  –rv-

MILAN RYBNIKÁŘ.  Foto: archiv
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
- Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

5. 12. 2014 Slavnostní otevření 
nové rozhledny na Pekelném kop-
ci. Sledujte místní tisk a sdělovací pro-
středky, kde se dozvíte podrobnosti a 
čas. Účast individuální.

6. 12. 2014 Náměšť nad Oslavou 
- Jedovský mlýn - Pucovský potok 
- Pucov - Jasenice - údolí Jasinky 
- Naloučany - Ocmanice - Častoti-
ce - Studenec, žst. (19 km). Jasenice 
- románský kostel sv. Klimenta, kaple 
sv. M. Magdalény, zbytky tvrze, Jasin-
ka - říčka mezi Jasenicí a Naloučany, 
s 16 přechody přes vodu. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 8.39 / z Borovi-
ny v 8.26. Návrat vlakem ze Studence 
v 12.58, 15.01, 16.58.

13. 12. 2014 Vladislav - Hluboček 
- údolím Markovky - Dobrá Voda - 
Kožichovice - Třebíč (10 km), mož-
nost prodloužení: rybník Hodinovec 
- Slavice - Třebíč (14 km), nebo až: 
Pekelný kopec a rozhledna - Třebíč 
(19 km). Odjezd vlakem z Třebíče hl. 
n. v 8.39 / z Boroviny v 8.26. Příchod 
do Třebíče.

26. 12. 2014 Štěpánský pochod, 
vánoční výšlap, start v Třebíči na Kar-
lově náměstí od sochy Cyrila a Meto-
děje, v 8.30 hod, trasy 12 a 21 km. 
Společně po trase Třebíč - Lubí - Ptá-
čov - Hostákov - Vladislav (12 km). 
Ve Vladislavi posezení a obdržení 
pamětních listů. Zpátky do Třebíče: a) 
odjezd vlakem v 11.06, 13.06, 15.09, 
17.06, b) pokračovat pěšky přes Hlu-
boček a Palečkův mlýn (21 km).

27. 12. 2014 Na Mařenku (711 
m), výstup obcí mikroregionu Pod-

Turistika
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Třebíčské noviny

hůří Mařenky na nejvyšší kopec Tře-
bíčska: Krahulov - Parní mlýn - Steklý 
rybník - Hvězdoňovice - Kobylí hlava 
- Štěměchy - Dašov - Mařenka - Bře-
zová - Rokytnice - Čechočovice - Tře-
bíč (25 km), možnost zkrácení: Předín 
- Mařenka - dále stejně (16 km). Do 
Krahulova odjezd vlakem z Třebíče 
hl. n. v 7.35 / z Boroviny v 7.38. Do 
Předína odjezd autobusem z Třebíče v 
10.10. Příchod do Třebíče.

31. 12. 2014 Výstup na Javořici s 

Vlastou Javořickou „Za studenský 
knofl ík“, turistický pochod (pěší, lyže, 
cyklo, kůň), start libovolný, cíl Javořice 
(17 / 19 km). Největší loňská akce na 
Vysočině, s účastí 5300 osob. Různé 
starty, my začínáme v Horní Cerekvi 
(Horní Vsi) a končíme v Jihlávce. Jde-
me po trase zříc. Janštejn - Studánka 
Páně - Javořice - Kaliště - Jihlávka. Na 
vrcholu Javořice (837 m) občerstvení, 
pamětní list, knofl ík. Odjezd vlakem z 
Třebíče hl. n. v 8.33. Návrat vlakem z 
Jihlávky v 16.09. -zt-

Již šestý titul mistra republiky 
získal třebíčský kulečníkář Milan 
Bláha. Jednalo se o volnou hru na 
malém stole. Šampionát se konal 
ve Dvoře Králové. 

Ve fi nále se utkalo osm nejlepších 
závodníků rozdělených do dvou sku-
pin. Dva první postoupili do semi-
fi nále a vítězové se střetli ve fi nále. 
„Ve skupině jsem jeden zápas prohrál, 
takže jsem skončil druhý,“ nastínil 
Bláha. 

Nastupoval proto proti prvnímu 
nasazenému, Miroslavu Andrejov-
skému z Bohumína. „Jednalo se o 
největšího favorita,“ poznamenal tře-
bíčský kulečníkář. Druhé semifi ná-
le hrál domácí Jan Frieda s Markem 
Hejlíkem z Újezdečka. 

„V tomto semifi nále byl favoritem 

Frieda, který mě porazil ve fi nále 
před dvěma lety,“ uvedl Bláha. Favo-
rit nakonec prohrál. To se stalo i ve 
druhém semifi nále, ve kterém zvítě-
zil Bláha.

„Prohrával jsem 249 ku nula, kdy se 
hrálo do 300 karambolů. Stačila jedi-
ná chybička, a asi bych nevyhrál. Těch 
300 karambolů se mně nakonec poda-
řilo udělat na jeden náběh,“ podotkl 
Bláha. 

Výbornou formu potvrdil i ve fi ná-
le. „Musím ale uznat, že jsem měl i 
štěstí, protože špička je velice vyrovna-
ná. V létě jsem oslavil padesátku, takže 
jsem si dal krásný dárek,“ usmál se 
třebíčský sportovec. Rád by zúčast-
nil i mistrovství republiky na velkém 
stole, které se uskuteční v příštím 
roce.      -zt-

Bláha získal šestý titul

TŘEBÍČSKÝ kulečníkář Milan Bláha si dal dárek k padesátinám - titul mistra 
republiky. Foto: Antonín Zvěřina

Slavnostní vyhlášení Českého 
poháru České triatlonové asociace 
pro rok 2014 proběhlo dne 8. listo-
padu 2014 v Hotelu Clarion v Čes-
kých Budějovicích. V dopoledním 
předprogramu se konala volba nové-
ho předsedy ČTA. 

Odstupujícího předsedu České tri-
atlonové asociace, Jaromíra Horáka, 
nahradila bývalá olympionička Len-
ka Kovářová. 

Samotné vyhlášení ČP začalo v 18 
hodin. Moderoval je známý sportov-
ní komentátor a moderátor Tomáš 
Budka. Vedle nejúspěšnějších závod-
níků sezóny v olympijském triatlonu 
se na pódiu představili též nejúspěš-
nější závodníci dalších sportovních 
odvětví /-tlonů/, spadajících pod 
ČTA. A to dlouhého TT , aquatlonu, 

a xterry, zimního TT  v hodnocení 
všech věkových kategorií. 

Oddíl TT  při TJ Spartaku Třebíč 
zastoupili Milan Procházka a Petr 
Mejzlík. Oba získali 3. místo ve 
svých kategoriích v prestižním seri-
álu dlouhých TT , s názvem FORD 
CZECHMAN TOUR. Mejzlík v 
průběhu večera vystoupil na pódium 
ještě jedenkrát, pro ohodnocení za 2. 
místo v zimním TT . 

Jiří Března, jako zástupce oddí-
lu, převzal ještě plaketu za 3. mís-
to v zimním TT  družstev, o které se 
zasloužili Klára a Jiří Březnovi a Petr 
Mejzlík. 

Slavnostní večer byl zakončen rau-
tem a odhodláním závodníků se vrá-
tit na slavnostní vyhlášení i příští 
rok.  -zt-

PETR MEJZLÍK (vpravo) skončil v Českém poháru třetí.
 Foto: archiv P. Mejzlíka

Mejzlík a Procházka uspěli

Zimní stadion Horácké Slavie Tře-
bíč patřil na podzim také  bývalým 
hokejovým reprezentantům třebíč-
ského hokeje. Na padesát účastní-
ků, kteří přišli zavzpomínat, přivítal 
generální ředitel sportovního klubu 
Karel Čapek, společně se zástup-
cem Jaderné elektrárny Dukovany, 
která je generálním partnerem klu-
bu i konaného setkání.

Letošní setkání, určené dvaceti-
leté etapě třebíčského hokeje z let 
1960 – 1979, bylo prvním setkáním 

bývalých hokejových reprezentantů 
s těmi současnými, které reprezen-
tovali David Dolníček, Roman Erat 
a Rostislav Malena. 

V průběhu dopolední části setká-
ní měli všichni přítomní příležitost 
prohlédnout si také zmodernizova-
né zázemí stadionu. „Mám radost, 
když vidím, že se podařilo uspořádat 
tuto akci, která je pro mnohé jedinou 
příležitostí potkat po dlouhé době své 
spoluhráče a kamarády“, říká Josef 
Horký, organizátor akce.    -zt-

Stadion obsadily legendy
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