
Zápis do prvních 
ročníků 

Letošní zápis do prvních roční-
ků základních škol v Třebíči se bude 
konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 
18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 
8 do 11 hodin. Zápisu podléhají děti, 
které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 
2015 šestý rok svého věku a dosud do 
školy nechodí. Zápisy se týkají těchto 
škol: ZŠ a MŠ Bartuškova, ZŠ Týnská, 
ZŠ Benešova, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ 
Horka-Domky, ZŠ Kpt. Jaroše a ZŠ a 
MŠ Na Kopcích.  -zt-

Rozšíří se 
autobusové linky

V minulosti odbor dopravy infor-
moval cestující, že od 1. ledna 2015 
dojde na vybraných autobusových 
linkách k rozšíření veřejné dopravy o 
nové spoje, které budou obsluhovat 
Třebíč a okolí.  

„Od 1. ledna 2015 začíná platit nový 
jízdný řád na trasách Žďár nad Sázavou 
– Velké Meziříčí – Třebíč a zpět, a také 
na trase Jemnice – Moravské Budějovice 
– Třebíč – Okříšky a zpět. Na těchto tra-
sách došlo k posílení víkendových auto-
busových spojů, které mají za cíl posílení 
mobility regionu,“ řekl k novým spojům 
vedoucí dopravy Aleš Kratina. -zt- Novou tělocvičnu začne 

stavět u Hotelové školy 
v Borovině kraj, některým 
zastupitelům se to nelíbí. 

 Antonín Zvěřina

Změny územního plánu vyvolaly 
na třebíčském jednání zastupitelstva 
rozsáhlou diskuzi. Předkladatel, rad-
ní Pavel Heřman („volba TR“), pou-
kázal, že se jedná o oblast na spojni-
ci ulic Okrajová a Hrotovická a čtvrť 
Borovina. 

„Tam byla nevhodně situovaná čin-
nost, která obtěžovala okolní obyvate-
le,“ nastínil. Tu se podařilo přemístit 
na okraj města, a aby se něco takové-
ho neopakovalo, to umožní změna 
v územním plánu. Upozornil, že dru-
há změna se týká výstavby tělocvič-
ny u Hotelové školy ve čtvrti Borovi-
na, v sousedství objektu. 

Dagmar Moláková, vedoucí odbo-

ru rozvoje a územního plánování, 
konstatovala, že veškeré podklady 
odbor zpracoval v souladu s legisla-
tivou.

Jako první v diskuzi zareagoval 
Jaromír Barák (Třebíč Občanům). 
V úvodní větě vyjádřil svůj pocit, že 
tato věc zaslouží delší debatu. Při-
pomněl, že Hotelová škola dlouhá 
léta využívala tělocvičnu v bývalém 
objektu základní školy v Okružní 
ulici, kde sídlila Západomoravská 
vysoká škola. Ta se přestěhovala, a 
budova včetně tělocvičny zůstala 
prázdná. 

„Pokud jde o změnu územního plá-
nu, dochází k záboru zeleně, a to je 
podle mě chybné,“ ukončil svůj pří-
spěvek. Místostarosta Vladimír 
Malý upozornil, že o změnu územ-
ního plánu požádal kraj.

„Měli bychom být rádi, že kraj nám 
něco takového z vlastních peněz u nás 

postaví. Jedná se o částku 40 milionů 
korun,“ oponoval Barákovi. 

Miloslav Josífk o (ANO 2011) pro-
jevil radost, že kraj Třebíči věnuje 40 
milionů korun, ale nelíbilo se mu, 
že se to uskuteční na úkor zeleně. 
„Mohlo to být někde jinde,“ uvedl.

Starosta Pavel Janata (KDU-ČSL) 
okomentoval situaci kolem budovy, 
kde sídlila Západomoravská vysoká 
škola. „Třebíč má předkupní právo, a 
pokud se majitel hodlá majetku zba-
vit, je povinen ho nabídnout městu,“ 
vysvětlil Janata. 

Ta nabídka na město přišla, Zápa-
domoravská škola se hodlá budovy 
zbavit. „Zatím žádné řešení není, a to 
je na vysvětlenou ohledně této budovy,“ 
podotkl Janata. 

„Výstavba tělocvičny se nelíbí ani oby-
vatelům Boroviny,“ poznamenala Julie 
Dolejší (KSČM). 

 (Pokračování na str. 3)

Kraj postaví v Borovině tělocvičnu

UKÁZKA OTUŽOVÁNÍ: Někdo se na sklonku roku koupe v bublinkách ze šampaňského, někdo v bublinkách pod jezem u 
fi nančního úřadu v Třebíči. To ukázali třebíčští otužilci a jejich hosté. A zároveň všem přejí vše „nej“ do nového roku a lákají 
další nadšence.  Foto: Antonín Zvěřina

Rozhledna rozšíří 
nabídku pro turisty
Slavnostní otevření rozhledny na 

Pekelném kopci a TouristPointu 
v Národním domě v Třebíči se usku-
tečnilo v pátek 5. prosince za účasti 
zástupců Regionálního operačního 
programu Jihovýchod Eriky Štefl ové a 
Tomáše Vonky, zhotovitele stavby Jana 
Pálky, architekta rozhledny Pavla Jury 
a vedení města Pavla Janaty, Vladimíra 
Malého, Milana Zeiberta a Marie Čer-
né.

Na rozhledně na Pekelném kop-
ci čekalo na pozvané a návštěvníky 
vystoupení žáků ze Základní školy Sta-
řeč. Každý z návštěvníků obdržel per-
níkovou rozhlednu, kterou připravili 
studenti Hotelové školy v Třebíči.  -zt-
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Dětem i dospělým se Ježíškovy 
dílničky v expozici v předzámčí 
líbily.  

 Antonín Zvěřina

Ježíškovy dílničky, tak se jmenova-
la akce, která se první adventní neděli 
uskutečnila v třebíčském zámku v čás-
ti předzámčí, v expozici Cesty časem. 
Při vstupu se musí projít informačním 
centrem, kde hned zpočátku nás zau-
jal vánoční stromek, a zejména veliká 
truhla. 

Ona to při bližším ohledání vlastně 
truhla není. Vždyť se na ní skví nápis 
Ježíškova pošta! A skutečně, mnozí 
malí návštěvníci využívají příležitosti a 
vhazují tam psaníčka. Ještě v přízemí si 
lidé odkládají horní svršky, inu - vždyť 
je konec listopadu a venku pofukuje, a 
do toho občas spadne nějaká ta kapka 
deště.  

Stoupáme do prvního patra, zahýbá-
me vlevo. Hned v první místnosti nás 
zaujmou tři paní. Každá vyrábí něco 
jiného. A tak se zastavujeme u první 
z nich. Dozvídáme se, že se jmenuje 
Lída Bušová. „Nechávám tady rozkvést 
dřevo,“ usmívá se. 

Jak se to dělá? „To se vypravíte do lesa 
na procházku. A tam vlastně čistíte les, 
protože všechny pruty, které tady vidíte, 
pocházejí z náletů. Z těch ořezávátkem 
na tužky vyrábím růžičky,“ vysvětluje. 
Naznačuje, že tyto růžičky se dají vše-
lijak aranžovat. „Pár roků už to bude, co 
jsem se tomu začala věnovat. To je záli-
ba, která vás hned tak nepustí,“ připouš-
tí.

Růžičky se dají využít po celý rok, 
dají se jimi vyzdobit i vánoční dárky, 
ale i doplnit svícny či adventní věnce. 
„Samozřejmě, já dárky takto zdobím, a 
moji nejbližší z toho mají radost,“ podo-

Rodičům i dětem se dílničky líbily

CELÁ rodina se dívá, jak Květoslava Kolářová vyřezává betlém.
 Foto: Antonín Zvěřina

týká Lída Bušová. 
„Dřevo je nejkrásnější materiál, jaký 

znám. A když se doplní ostatními pří-
rodními materiály, není nic hezčího. Ně-
co takového nemůže umělá hmota nikdy 
nahradit,“ vyznává se na závěr. 

O kousek dál paličkuje Marie Palá-
tová krajky. „Začala jsem ještě v době, 
kdy fungovalo původní kulturní stře-
disko. To je nejméně 25 roků. Byla to 
náhoda,“ vzpomíná. Kulturní středis-
ko pořádalo kursy, a Marie Palátová se 
k tomu připletla. Tak nějak, prostince, 
vše začalo. 

„A baví mě to dodnes. Jsem již delší 
čas v důchodu, a nějakého koníčka člo-
věk má mít. Udržujete tím kontakt s lid-
mi. To je velice potřeba. To si lidé mnoh-
dy vůbec neuvědomují. Neuzavírat se 
doma,“ přemítá.

Zdůrazňuje, že v Třebíči je parta 
žen, které se zabývají paličkováním a 

všechny se pravidelně setkávají. Mezi 
ně patří i tři ženy, které oslovujeme na 
Ježíškových dílničkách. 

Další přesun - k třetí sudičce, dá-li se 
to tak říct, do party. „Z lipového dřeva 
vyřezávám betlém,“ naznačuje Květo-
slava Kolářová. Doplňuje, že se k tomu 
dostala přes zmiňované paličkování a 
malování kraslic. 

„Chtěla jsem zkusit něco jiného,“ 
poznamenává. Netají, že právě vyře-
zává první betlém. „Zatím se ještě učím. 
Jezdím do Třeště se dívat, a snažím se ně-
co takového napodobit,“ přemítá. Sou-
hlasí s Lídou Bušovou, že dřevo je ten 
nejkrásnější materiál.

Vedoucí informačního centra při 
bazilice sv. Prokopa je Kamila Říhová. 
Žádáme ji tedy také o pár slov. „Dneš-
ní akce navazuje na tu loňskou, která se 
jmenovala Cesty vánočním časem. Jedná 
se o zpestření této expozice,“ nastiňuje.

Akce pak doplňuje to, co je běžně 
v expozici k vidění či k vyzkoušení. 
„Děti si mohou některé neběžné činnos-
ti, vztahující se k této výstavě, vyzkoušet. 
Snažíme se děti zaujmout, od nejmen-
ších až po ty odrostlejší,“ vysvětluje. 

Přiznává, že se jedná o dílo celé-
ho kolektivu informačního centra. 
Celá příprava trvá zhruba dva měsíce, 
kdy se musí jednotlivé dílničky pečli-
vě připravit. „Musíme si to vyzkoušet, 
abychom zjistili, zda to děti zvládnou 
a kolik budeme potřebovat materiálu,“ 
naznačuje Kamila Říhová. 

Nejedná se o jedinou takovou akci, 
která se v expedici během roku koná. 
„Na konci ledna připravíme karne-
val, v dubnu Čarodějnice a Dětský den. 
Když vezmu dalšího půl roku,“ vypočí-
tává vedoucí.   

Nezbývá, než se ještě zeptat náv-
štěvníků, jak se jim Ježíškovy dílnič-
ky líbí. Paní Zdeňka vysvětluje dceři, 
jak se peče chleba. „Ale celkově se nám 
to tady moc líbí. Jsme příjemně překva-
peni,“ říká. V expozici jsou poprvé, 
dcerka Markétka byla dříve ještě pří-
liš malá a mnoho věcí by nechápala. A 
její názor? „Je to tady hezký,“ odpovídá. 

Také Eva Novotná s dvěma dětmi, 
Haničkou a Pepíkem, navštívila expo-
zici poprvé. Souhlasí s paní Zdeňkou, 
že se jedná o povedenou expozici i 
povedenou akci. „Dnes není moc hezky, 
a tak co pro děti vymýšlet? A tady se jim 
líbí,“ usmívá se maminka. 

Jitka Uhlíková s dcerou Magdalen-
kou navštívily Ježíškovy dílničky též 
poprvé. Zastihli jsme je těsně po pří-
chodu. „Těšíme se, že to navodí před-
vánoční atmosféru,“ říká maminka. A 
dcera Magdalenka souhlasně přitaká-
vá. „Na Vánoce se těším, a určitě dosta-
nu hodně dárečků, protože jsem nezlobi-
la,“ dodává.  

Z Bruselu přijede zpravodaj
Beseda se zpravodajem České televize v Bruselu, třebíčským rodákem Bohumi-

lem Vostalem, se uskuteční v pátek 23. ledna od devíti hodin v sále hudebního 
oddělení městské knihovny v Třebíči. Absolvent třebíčského gymnázia, mediál-
ních studií na FSV UK a Institutu politické žurnalistiky na Georgetown Universi-
ty ve Washingtonu Bohumil Vostal pracoval mimo jiné i v české redakci BBC. 

Od roku 2005 působí v České televizi, nyní jako zpravodaj v Bruselu, ale 
občas se objeví ve svém rodném městě. S posluchači přijde pobesedovat nejen 
o své práci zahraničního zpravodaje, ale zavzpomíná také na své setkání se sirem 
Nicholasem Wintonem. -zt-

Až do úterý 6. ledna příštího roku 
mohou lidé z Třebíče i okolí přispět 
na dobročinné účely. Město vyhlásilo 
tradiční vánoční sbírku. Pro peněžité 
dary je občanům k dispozici zapečetě-
ná schránka a bankovní účet. Schránka 
je umístěna pod vánočním stromem 
na Karlově náměstí. Bankovní účet má 
číslo: 107–4643200207/0100

Souhrnný výtěžek sbírky předá měs-
to Společnosti pro podporu lidí s men-
tálním postižením ČR, Okresní orga-
nizace Třebíč. Finanční prostředky 
budou použity na pořádání rehabili-
tačních pobytů, víkendových sportov-
ně-relaxačních pobytů a na další akti-
vity, které společnost zajišťuje.  

„Stalo se tradicí, že pod vánočním 
stromem je umístěna kasička, do které 
mohou lidé věnovat fi nanční prostředky 
pro dobročinný účel. Letos rada rozhod-
la, že výtěžek z vánoční sbírky poskyt-
neme Společnosti pro podporu lidí s 
mentálním postižením v ČR – Okresní 
organizace Třebíč,“ řekla radní Marie 
Černá. 

„Cílem organizace je pomáhat lidem s 
mentálním postižením a jejich rodinám, 
podporovat všechny iniciativy zabezpe-
čující trvalé zlepšení podmínek života, 
prosazovat rovnoprávné postavení lidí s 
mentálním postižením a provádět osvěto-
vou činnost ve veřejnosti,“ přiblížila prá-
ci organizace radní Marie Černá. -zt-

Město vyhlásilo sbírku

Mladí lidé v Třebíči mají o něco 
blíže k informacím. Informační cent-
rum pro mládež (ICM) rozmístilo po 
základních a středních školách nové 
informační stojany na propagační letá-
ky a publikace. Prozatím se podařilo 
stojany umístit na dvanácti místech, 
ale vedoucí ICM Michal Kochtík dou-
fá, že začátkem ledna se jejich počet 
ještě zvýší.

„V dnešní době, plné informačních tech-
nologií, je důležité dostat k žákům a stu-
dentům ty správné informace. Na stoja-

nech budou jen nekomerční informace 
třebíčských neziskových organizací a 
škol,“ vysvětlil Michal Kochtík

ICM na tomto projektu spolu-
pracuje se Studentským parlamen-
tem. Na každé škole se o stojan stará 
koordinátor z řad žáků, který bude 
dohlížet na aktuálnost informací a 
vzhled stojanu. 

„Každá organizace, která má zájem o 
umístění vlastní propagace, může letáky 
nebo publikace přinést do ICM v Hass-
kově ulici,“ upřesňuje Kochtík. -zt-

Rozmístili informační stojany
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D kujeme Vám za projevenou d v ru 
v uplynulém roce 2014, 

hodn  zdraví, št stí, osobních 
i pracovních úsp ch  v roce 2015

p eje redakce

Kraj postaví...
(Dokončení ze str. 1)

Debata se stále častěji vracela 
k objektu v Okružní ulici. Barák nako-
nec navrhl, aby se s výstavbou tělocvič-
ny počkalo, až se vyřeší záležitost s tím-
to objektem. 

Josífk o chtěl obě záležitosti oddě-
lit a hlasovat jednotlivě. Moláková mu 
ale vysvětlila, že to možné není. Nako-
nec zastupitelé změny územního plá-
nu odsouhlasili v původní podobě. 
Náměstek Kraje Vysočina Vladimír 
Novotný (ČSSD) netajil, že pokud by 
zastupitelstvo změny neodsouhlasilo, 
Třebíč by o peníze patrně přišla.

Rozpočet města Třebíč 
schválí zastupitelé na svém 
lednovém zasedání. 

 Antonín Zvěřina

V rozpočtovém provizoriu bude 
hospodařit město Třebíč v lednu a v 
únoru příštího roku. Starosta Pavel 
Janata (KDU-ČSL) na zastupitelstvu 
upozornil, že se jedná o standard-
ní řešení již několik let. „Rozpočet se 
schvaluje až v lednu, případně v únoru 
následujícího roku,“ nastínil. 

V souvislosti s rokem 2015 počítá 
se schválením rozpočtu na zasedá-
ní zastupitelstva ve čtvrtek 29. led-
na. „Město může čerpat měsíčně až 
20 procent výdajů dosažených v roce 
2014,“ poznamenal.

Vysvětlil, proč se nejedná o jednu 
dvanáctinu výdajů. „Na počátku roku 
jsou vždy výdaje o něco vyšší,“ uvedl. 
Připomněl, že během rozpočtového 
provizoria se nezahajují žádné inves-
tiční akce. Provizorium končí schvá-
lením rozpočtu.

Proti provizoriu se ohradil Jaromír 

Barák (Třebíč Občanům). „I státní 
rozpočet se schválil na sklonku letoš-
ního roku. Důvodů vidím celou řadu, 
neuznávám ani argument, že v led-
nu budou k dispozici přesnější čísla,“ 
poznamenal. Doplnil také, že by při-
vítal informace o rozpočtu v dřívěj-
ším termínu než nyní. 

Janata upozornil, že by se letos, 
vzhledem k volbám, schválit roz-
počet už v prosinci nepodařilo. Při-
pomněl, že vedení města se voli-
lo poměrně se značným odstupem 
od voleb. Baráka ujistil, že o dřívěj-
ším schvalováním rozpočtu povede 
vedení města diskuzi, a materiály o 
rozpočtu na příští rok dostane včas. 

Barák ještě požadoval v materiálu o 
rozpočtu bližší informace o jednot-
livých investičních akcích. Vedou-
cí fi nančního odboru David Vojtan 
připomněl, že stejné výtky měl Barák 
loni, a odbor jeho připomínky do 
rozpočtu na příští rok zahrnul. Pro 
provizorium hlasovalo 21 zastupite-
lů z pětadvaceti přítomných. Třebíč 
má 27 zastupitelů.

Rozpočet schválí v lednu

Až do soboty 17. ledna si mohou 
zájemci prohlédnout v Galerii Malo-
vaný dům v Třebíči Cyklus obrazů 
z lidské komedie Vojtěcha Kolaří-
ka. Malíř a scénograf Vojtěch Kola-
řík se narodil 29. června roku 1938 
ve Hvozdné u Zlína. Po maturitě na 
gymnáziu v Třebíči byl přijat v roce 
1956 na pražskou AMU a nastoupil 
do ateliéru profesora Smutného, na 
obor kresba a malba, a později přešel 
do ateliéru profesora Tröstera. Stu-
dia ukončil v roce 1961.

Po skončení vojenské základní služ-
by v roce 1963 byl přijat jako výtvar-

ník v Československé televizi Praha. 
Zde působil až do roku 1992. 

Pro televizi připravoval scénické 
návrhy a souběžně se zabýval kos-
týmními návrhy, například K. M. 
Walló – Smutná princezna, J. K. Tyl 
– Strakonický dudák, a další. 

Mimo tuto hlavní činnost se 
účastnil na mnoha samostatných 
výstavách své grafi cké tvorby, dopl-
ňované o volnou malbu. 

Na prosincové vernisáži hýřil 
Kolařík výbornou náladou, a 
dokonce si zahrál na oblíbený kon-
trabas.   -zt-

Malíř hrál na kontrabas

NA VERNISÁŽI se malíř a scénograf Vojtěch Kolařík (vlevo) sešel se svým 
synovcem Pavlem Kolaříkem. Foto: Mirka Čermáková

Abonentní legitimace pro novou 
sezónu divadelního předplatného 
skupin A a B, Hudebního salonu a 
Kruhu přátel hudby se prodávají u 
pokladny Národního domu v Třebí-
či na Karlově náměstí 47.

Uzávěrka předplatného skupiny A 
je v pátek 6. února 2015, od pondě-
lí 9. února 2015 bude zahájen před-
prodej případně zbylých vstupe-
nek na první představení skupiny A 
(Othello).

Stávajícím abonentům skupiny B 
budou jejich místa rezervována do 

9. ledna. Uzavírání předplatného pro 
nové zájemce proběhne od 12. led-
na do 16. ledna 2015. Doprodávat se 
budou zbylá místa, uvolněná stáva-
jícími abonenty. Od 19. ledna 2015 
zahájí předprodej případně zbylých 
vstupenek na první představení sku-
piny B (V Paříži bych tě nečekala, 
tatínku).

Předplatitelům Hudebního salonu 
z minulé sezóny budou jejich místa 
rezervována do 9. ledna 2015. Od 
12. ledna 2015 budou na uvolněná 
místa zařazeni noví zájemci. -zt-

Prodávají se legitimace

Účastníci tradiční třebíčské květino-
vé soutěže znají svého vítěze. Vyhláše-
ní výsledků letošního ročníku proběh-
lo v pondělí 1. prosince za účasti členů 
hodnotící komise. 

Do 19. ročníku se přihlásilo 35 pěsti-
telů. Byli mezi nimi obyvatelé panelo-
vých domů i rodinných domků z měs-
ta a přidružených obcí. Nejúspěšnější 
pěstitelé okrasných rostlin dostanou 
od radnice peněžité ceny.

Vítězkou letošního ročníku se stala 
Ivana Kotrbová z ulice Polní. Zopako-
vala tak svůj květinový výsledek z roku 
2012. 

„Ulice Polní je z pohledu květinové sou-
těže dlouhodobě nejhezčí ulicí našeho 
města a její název už vůbec neodpovídá 

dnešnímu stavu. Účastnice soutěže z této 
ulice jsou každoročně na stupních vítě-
zů,“ řekl k vítězům květinové soutěže 
místostarosta Milan Zeibert. „Ocenění 
ale zaslouží všichni účastníci, zvláště ti, 
kteří mají pro květinovou výzdobu nepo-
rovnatelně horší podmínky. Například ti, 
kteří se starají o neoplocené záhony před 
panelovými domy,“ doplnil. 

Zúčastnit soutěže se mohl každý 
majitel či uživatel domu nebo bytu 
(případně provozovny), který měl 
fasádu v době hodnocení zkrášlenu ži-
vými květinami nebo pnoucími se dře-
vinami. Výzdoba musela být viditelná 
z ulice. Soutěž se vztahovala také na 
upravené neoplocené předzahrádky 
na veřejném prostranství. -zt-

Vyhlásili výsledky soutěže

Po schůzi zastupitelstva ve čtvrtek 
11. prosince se členové sešli v Malova-
ném domě k neformálnímu vánoční-
mu setkání, aby také přispěli na dobro-
činné účely. Do pokladničky v podobě 
zlatého prasátka společně shromáždili 
15.600 korun.

Finanční částka darovaná zastupi-
teli bude přidána k veřejné vánoční 
sbírce. Její souhrnný výtěžek, včetně 

kasičky na náměstí a speciálního ban-
kovního účtu, předá město Společ-
nosti pro podporu lidí s mentálním 
postižením ČR, o. s., Okresní orga-
nizace Třebíč. 

Vybrané fi nanční prostředky 
budou použity na pořádání rehabi-
litačních pobytů, víkendových spor-
tovně-relaxačních pobytů a na další 
aktivity, které společnost zajišťuje.  -zt-

Přispěli na dobročinné účely

V průběhu listopadu byly zahájeny 
práce na novém napojení mezi Třebíčí 
a Pocoucovem, které má za úkol zlep-
šit napojení na dálnici a zbavit řidiče 
nepříjemných zatáček.

Jednání Kraje Vysočina a Města Tře-
bíče v únoru letošního roku dospěla 
k dohodě o narovnání silnice II/360, 
ulice Rafaelova – Pocoucov v celko-
vé délce 1,88 kilometrů. Tato silnice 

Začalo napojení na Pocoucov
je tak jednou z posledních částí, kte-
rá zefektivní dopravní napojení Třebí-
če na dálnici D1 u Velkého Meziříčí. 
Napojení nové silnice na průtah přes 
Pocoucov nebrání v budoucnu vybu-
dování obchvatu. Na vjezdu do Pocou-
cova bude postavený zpomalovací ost-
růvek a nové bezpečnější autobusové 
zastávky. 

Předpokládaný rozpočet stavby je 99 
milionů korun. Podíl města v celko-
vém rozpočtu je minimální.  -zt-
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Staronovým starostou Třebí-
če se stal lidovec Pavel Janata. 
Na otázky Třebíčských novin 
odpovídal zhruba v polovině 
prosince. 

 Antonín Zvěřina

Když jsme spolu asi před patnác-
ti lety hovořili ve stejné místnos-
ti, informoval jsem vás, že se lidé 
pozastavují nad tím, že starosta 
nemá na svém domě opravenou 
fasádu. Co se od té doby změnilo?

Fasáda není opravená dodnes 
(smích). Důvodem jsou částečně 
peníze, částečně organizační nároč-
nost té věci. Ten dům je tak velký 
a členitý, sto let starý objekt, který 
vyžaduje svoje. A není to jen o fasá-
dě. Je to v plánu, ale zatím bez termí-
nu. 

Vrátil jste se do funkce starosty 
po čtrnácti letech. Jaké máte nyní 
vize?

Ty vize vznikají postupně. To, že 
zrovna já se stanu starostou, se obje-
vilo až po volbách. Do komunálních 
voleb jsem s touto představou nešel. 
Byl jsem až na druhém místě kandi-
dátky. To, že sedím dnes na této židli, 
je shoda okolností a výsledek kom-
plikovaného povolebního vyjedná-
vání. Což samozřejmě vyplývá z roz-
tříštěnosti třebíčské politické scény a 
patového výsledku, který komunál-
ní volby přinesly. Ty vize vznikají až 
teď, za pochodu. 

Přece jen, můžete alespoň něco 
nastínit?

Samozřejmě jsou tady záležitos-
ti, které nás čekají a které budeme 
muset řešit. V první řadě bych jme-
noval dopravní dostuponost města. 
Jednak napojení na dálnici, jednak 
vyřešení dopravy v samotném centru 
města a ve městě jako celku. To zna-
mená také posunout dál přípravy na 
vybudování obchvatu města. To nás 
tíží stále víc. Samozřejmě, všechny 
trápí míra nezaměstnanosti v Třebí-
či, a na Třebíčsku obecně. To ovšem 
může radnice ovlivnit jenom nepří-
mo. Tím, že se bude snažit vytvářet 
podmínky pro zaměstnavatele, kteří 
mohou nějaká pracovní místa vytvo-
řit. 

Můžete to přiblížit?
To vytváření podmínek znamená 

nejen zlepšit dopravní dostupnost, 
o které jsem mluvil, ale město musí 
mít připravené plochy či prostory, o 
které investoři projeví zájem. Bude-
me se zabývat plochami pro další 
průmyslovou zónu, pokud to bude 
ještě vůbec kolem Třebíče možné. 
Ale dají se využít i plochy a prostory 
uvnitř města, které jsou nevyužívané, 
a takové tady máme. Tady bych chtěl 
jen říct, že to, co se děje s areálem 
bývalého komplexu BOPO v Boro-
vině, to je podle mého názoru dobrý 
příklad toho, jak by se mohlo a mělo 
postupovat. Nebýt spolupráce města 
se soukromými investory, kteří byli 
hybným motorem revitalizace celé-

STAROSTA Pavel Janata (vpravo) si prohlíží, společně s místostarostou Vladimí-
rem Malým, Turist Point v Národním domě na Karlově náměstí.

 Foto: Antonín Zvěřina  

Vize o rozvoji města vznikají postupně, 
říká lidovecký starosta Pavel Janata

ho areálu, tak by tam dodnes byly 
prázdné a opuštěné objekty. To je 
jedna z věcí, kterou hodnotím velice 
kladně. Musíme se v Třebíči podívat, 
zda by nebylo možné revitalizovat i 
jiné opuštěné průmyslové objekty. 

Co říkáte na to, že se na revitali-
zaci této části města objevuje kri-
tika?

V politice je jasné, že se nikdy 
nezavděčíte všem. Popravdě řečeno, 
té kritice příliš nerozumím. Možná 
bych tomu rozuměl z pohledu umís-
tění Domu dětí a mládeže, kdy děti 
budou jezdit jinam, než byly zvyklé. 
Pak chápu, že se to nemusí každému 
líbit. Zazněla i řada argumentů, proč 
to tak být nemá. Na druhou stranu 
nerozumím tomu, že kritika směřu-
je obecně k tomu, že se tam vůbec 
něco děje. My se snažíme z té továr-
ny učinit plnohodnotnou součást 
města, a to se neobejde bez investic. 
Jsou věci, které musí udělat město, 
jinak to nejde. Není možné, aby celý 
veřejný prostor investovali soukromí 
investoři. Ti se realizují v objektech, 
kde je to zcela na místě, ale není 
možné, aby se na to město jenom 
dívalo a nepřispělo svým dílem. 

Jak se díváte na možnosti revita-
lizace Karlova náměstí?

Karlovo náměstí patří k prioritám 
našeho volebního programu, se kte-
rým jsme šli do komunálních voleb. 
To náměstí po něčem takovém volá 
už spoustu let. Když se podíváme 
na dláždění chodníků, v každém 
úseku je jiná dlažba, a ne právě kva-
litní. Jedná se o obrovskou plochu, 
jejíž polovina slouží jako parkoviště. 
Zároveň je na něm křižovatka měst-
ské autobusové dopravy. Je to mís-
to, kde se potkává spousta lidí, kte-
ré má i svou historickou a kulturní 
hodnotu, a slouží i jako shromaž-
diště pro občany města. Odehrává 
se tam i řada významných událostí. 
Tohle všechno my musíme skloubit 
dohromady a musíme najít takovou 

podobu náměstí, aby vyhovělo všem 
požadavkům. To určitě nebude jed-
noduché. Pamatuji dávnou studii, 
která je již dávno překonaná. Máme 
další studii, která ale není ještě tak 
prodiskutovaná, aby byla brána za 
bernou minci. 

Co vás tedy čeká?
Nás čeká, abychom se k té studii 

nějak postavili a všechny potřeb-
né věci doprojednali. Myslím si, 
že zejména z hlediska dopravního, 
protože to je největší kámen úrazu. 
Pokud budeme chtít náměstí řešit, 
jako že budeme chtít, tak se samo-
zřejmě doprava nedá řešit izolova-
ně. To souvisí například s parková-
ním, které by nemělo na náměstí 
dosahovat současných rozměrů. Ale 
zcela vymýtit z náměstí asi také ne-
jde. Z toho plyne, že musíme hle-
dat zejména parkovací možnosti 
v bližším okolí centrálního náměs-
tí. V minulosti existoval výbor pro 
revitalizaci centra města,  zřízený 
zastupitelstvem. Měl za úkol se těmi-
to věcmi zabývat. Pak začal mít širší 
záběr, a náměstí se dostatečně neře-
šilo. Chceme ten výbor zřídit znovu, 
ale diskutujeme o tom, jakou by měl 
mít podobu. Tedy  - čím by se měl 
zabývat, aby se jeho činnost moc 
nerozrostla. To by nám příliš nepo-
mohlo. Náměstí se určitě budeme 
věnovat. 

Máte představu, jak budete spo-
lupracovat s veřejností?

S občany Třebíče se setkávám rád, 
a rád se s nimi setkávat budu. Zatím 
jsme nestanovili žádný pravidelný 
model. Jako velký problém vnímám, 
že tady v tuto chvíli neexistuje oddě-
lení pro komunikaci s veřejností. 
Město nemá ofi ciálního tiskového 
mluvčího. Začínáme proto pracovat 
na koncepci komunikačního oddě-
lení. Zatím jsou to jenom předsta-
vy. Myslíme na to, chceme to řešit, 
a věřím, že to vyřešíme v horizontu 
několika týdnů.  

Vrátím se k náměstí, počítáte 
s nějakou dotací?

To závisí na tom, jak budou posta-
veny možnosti čerpání dotací 
v novém programovacím období 
Evropské unie. To není ještě zcela 
zřejmé. Situaci sledujeme, a pokud 
by jakákoli možnost nastala, budeme 
se snažit ji využít. 

Třebíč má také několik místních 
částí...

V rámci komunikace s občany 
budou naplánovaná i setkání s obča-
ny místních částí. Určitě budu chtít 
slyšet, co je trápí. Nevím, jak to přes-
ně bylo v minulém volebním obdo-
bí, kdy jsem tady nepůsobil. Vím, že 
v těchto částech fungují samosprávy. 
Pak je komunikace možná právě přes 
ně. Určitě budeme pamatovat i na 
městské části.

Třebíč má tři památky UNESCO. 
Využívá je dostatečně k propagaci 
města?

Snažíme se, aby těch turistických 
atrakcí tady bylo co nejvíc. Aby měs-
to, a potažmo celý region, stálo za 
to navštívit na delší dobu, než jeden 
den. Aby turisté svůj výlet nespoji-
li jen s několikahodinovou procház-
kou památkami UNESCO, ale lákalo 
je i něco jiného. Třeba rozhledna na 
Pekelňáku, či Galerie Mistra Fran-
ty v Národním domě. To jsou věci, 
které by tady měly udržet lidi dé-
le. Chystáme proto i další atraktivi-
ty, ale ty zatím nechci specifi kovat. 
Důležitá je samozřejmě propagace. 
Určitě se zaměříme na zlepšení pro-
pagace města i celého okolí. Bude-
me cílit na místa, která v minulosti 
již byla strategická. Musíme se zamě-
řit třeba na pražské letiště, kam při-
jíždějí zahraniční turisté a kde by se 
měli dozvědět, že Česká republika 
není jen Praha či Karlovy Vary. Že 
tady existuje i Třebíč a Třebíčsko, 
s mnoha významnými památkami. 
Turistický ruch má ještě potenciál, a 
na tom budeme pracovat. 

Město má unikátní baziliku sv. 
Prokopa, ale i další sakrální stavby 
- kostel sv. Martina či Proměnění 
Páně na Jejkově. Nestálo by za to 
zahrnout je do propagace?

Je otázkou, nakolik je v téhle oblasti 
možná spolupráce s církví. U církve 
je prvořadý zájem v jiné oblasti, než 
dostat do kostelů návštěvníky, aby si 
je prohlédli. I když na tom není nic 
špatného. Uvidíme, je to zajímavý 
námět. Pokud bude zájem, určitě se 
tomu nebráním.  

Co byste popřál obyvatelům Tře-
bíče do roku 2015?

V první řadě zdraví. Také bych jim 
popřál dobrou vůli k tomu se vzá-
jemně setkávat, komunikovat spolu. 
A také se tolerovat. Nevidět jen sebe, 
ale vnímat i ty ostatní. Snažit se hle-
dat způsoby, jak si vycházet vstříc. A 
pak všem přeji, aby byli úspěšní v té 
činnosti, kterou dělají. Aby si doká-
zali splnit své představy o naplně-
ném životě. 
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Co vás přivedlo k tomu pořádat 
ples třebíčské rockové skupiny 
BAGR?

Možná to někomu připadá od rock-
ové kapely netradiční, ale už jsme si 
na to zvykli. Vlastně za tím stála sku-
tečnost, že si nás kdysi nikdo nikdy 
na ples nepozval, zřejmě z obavy, že 
by postarší návštěvníci po prvních 
tónech Quasimoda utekli. Tak jsme 
se před třinácti lety rozhodli, že si 
uděláme ples sami. Původně to mělo 
být jen jednou dvakrát na zkoušku. 
Tehdy určitě nikdo nepředpoklá-
dal, že by z toho mohla být, bez pře-
rušení, tak dlouhá tradice. Ples se 
za celou tu dobu konal jen na dvou 
místech: v Národním domě a Domě 
Zahrádkářů. Na první ročník jsme 
všechny málem prosili, aby vůbec 
přišli. Tenkrát se nakonec dostavi-
lo úctyhodných 80 lidí. Dnes bývá 
vyprodáno. Za zmínku stojí i to, že 
za celých třináct let se nezvyšova-
lo vstupné, plesová infl ace nás tedy 
nedostihla. 

Něco se asi přece jen změnilo. 
Prý teď hrajete i lidovky, což není 

MANAŽER
Karel OŠMERA

Ples BAGRu se stal tradicí, říká Ošmera

u rockové kapely zrovna typické.
Doslovně to tak není. Menší vstup 

na této akci mívá lidový harmoni-
kář a ještě lidovější vypravěč Petr 
Gross, kterého kapela doprovází. Vět-
šinou se jedná o improvizaci. Klu-
ci dostanou těsně před tím seznam 
skladeb s tóninami a bez zkoušení se 
do toho opřou. Mají to trochu uleh-
čené tím, že většina z nich začínala 
svou hudební kariéru se svými otci, 
kteří i dnes hrají v různých kapelách 
stylu tři na tři, jak se říkávalo pojetí, 
kdy se střídaly tři skladby moderní 
a tři lidové. Takže kluci ze současné 
omlazené sestavy BAGRu ve čtrnácti 
letech mydlili nejen Beatles a Rolling 
Stones, ale i polky, valčíky. Změnou 
je i to, že teprve podruhé se nebude 
na sále kouřit, což se loni pozitivně 
osvědčilo.

A na co se mohou návštěvníci 
během plesového večera těšit?

Odehrajeme naposledy kompletní 
repertoár letošní sezony, pak se něk-
teré písně navždy odporoučí, jak my 
říkáme: „Do truhlice starej mamy“. 
Bohatá tombola čítá 900 cen, a kaž-
dý lístek vyhrává. K chuti přijde jis-
tě i domácí sudové víno, které se 
normálně na našich akcích nepodá-
vá, ale točené pivo samozřejmě také 
nemůže chybět. A možná bude i 
nějaké překvapení.

Předpokládám, že rockový ples 
neobnáší pánské tmavé smokingy 
a dámské honosné róby? 

To určitě nevyžadujeme, je to na 
volbě každého návštěvníka, i když je 
hezké vidět jednou za rok své známé 
na akci BAGRu v oblecích a šatech.

Ples je v lednu nového roku, ale 
vám tím paradoxně končí uplynu-
lá sezona. Co bude dál?

Ze všeho nejdříve se budeme 
muset pohlédnout po nové zkušeb-
ně. 

Po celou tu dobu jsme ji měli na 
Domku, a vlastně jsme nějakým 

způsobem spolupracovali s Domem 
dětí a mládeže v Třebíči, který se ny-
ní stěhuje do Boroviny, a staré objek-
ty přijdou nejspíš zbourat. 

A potom začneme obměňovat 
repertoár. Budeme na to mít dost ča-
su. Nová sezona začíná až 14. března 
v Lipníku. 

Určitou zajímavostí bude, že se 
chceme pokusit obnovit tradi-
ci mých mladých let, tedy tradici 
„odpoledních čajů“, což byly nor-
mální zábavy, jen se konaly v nedě-
li, zhruba od 15 do 21 hodin. Přijde 
mi, že v neděli není kam jít, tak se to 
pokusíme zpestřit, zatím dvakrát na 
zkoušku. 

Budou se konat na stejném mís-
tě, jako náš ples, a to 19. dubna a 31. 
května. Ale to je přece jen ještě dale-
ko, teď si jdeme hlavně zaplesat.  

Sobota 17. ledna 
Třebíč 

Dům Zahrádkářů 
– 13. ples BAGRu  

Programové oddělení Měst-
ského kulturního střediska 
v Třebíči přichází s nabídkou 
divadel a koncertů na první 
polovinu roku 2015. Vedoucí 
oddělení Eva Malá a Jaroslava 
Burketová odpověděly Třebíč-
ským novinám na několik otá-
zek. První část patří Evě Malé.

 Antonín Zvěřina

Dochází k nějakým změnám v 
předplatném u divadel? 

Ano, v nadcházející sezóně přichá-
zíme se změnou, která se týká před-
platitelů abonentních skupin A/1 
a A/2. Obě stávající skupiny jsme 
sloučili do jediné, pod názvem A.   

 
Přijede do Třebíče divadelní sou-

bor, který se představí premiéro-
vě? Na co se mohou diváci těšit?

Premiérově se v Třebíči nepřed-
staví žádný soubor, všechna diva-
dla, která uvádíme v nové sezóně, js-
me již v Třebíči měli, pouze někteří 
herci budou mít v Třebíči premiéru. 
Například Roman Zach. 

A na co se mohou diváci těšit? Abo-
nentům skupiny A jsme do nabíd-
ky zařadili slavné Shakespearovo 
drama Othello, dále tradiční Besíd-
ku divadla Sklep a slavnou románo-
vou kroniku bratří Mrštíků Rok na 
vsi, v mistrné dramatizaci Miroslava 
Krobota. Diváci v abonentní skupi-
ně B se mohou těšit na představení 
V Paříži bych tě nečekala, tatínku, v 
hlavní roli s Petrem Nárožným, dále 
crazy komedii Eva tropí hlouposti, a 
posledním představením ve skupi-
ně B bude komedie o muži, v jehož 
životě nic není takové, jak se zdá. 
Nese název  „Teď ne! aneb Na tohle 
teď není ta pravá chvíle“, s Michalem 
Dlouhým v hlavní roli.

Jaroslava
Burketová

Nadílka divadel a koncertů slibuje zážitky

V oblasti klasické hudby – v Klu-
bu přátel hudby (KPH) – bude mít 
někdo z umělců v Třebíči premié-
ru?

V Třebíči bude mít svoji premié-
ru Jaromír Zámečník, laureát mno-
ha domácích a zahraničních sou-
těží, který vykouzlí pestrý program 
na netradiční knofl íkový akordeon 
neboli bajan. Druhým, kdo bude 
mít premiéru, je Duo Teres, které 
má v repertoáru zastoupena díla od 
období baroka až po hudbu 20. sto-
letí. Jeho snahou je interpretovat jen 
originální díla pro housle a kytaru, 
s akcentem na díla soudobých čes-
kých i zahraničních autorů. Navazu-
jí tak na bohatou tradici houslistů a 
kytaristů 19. století, kdy jejich spo-
jení bylo často vyhledávané.

Můžete upozornit na nějakou 
novinku v programu KPH?

Novinkou v programu KPH bude 
krátké vystoupení talentovaných žá-
ků ZUŠ Třebíč na druhém a čtvr-
tém koncertě. Těmito produkcemi, 
v souvislosti s koncerty špičkových 
umělců, podporujeme unikátní 
vzdělávací systém našeho hudební-
ho a tanečního školství.

Diváci se určitě netrpělivě těší 
na oblíbený Festival 2-3-4 her-
ců. Můžete dát nahlédnout pod 
pokličku sestavení jeho progra-
mu? Jak široká je nabídka tako-
vých her, z kterých lze pro takový 
festival vybírat?

Program Festivalu divadla 2-3-4 
herců již není žádným tajemstvím, 
jeho program je zveřejněn na webo-
vých stránkách MKS Třebíč. XIII. 
ročník se uskuteční od 2. do 20. 
března 2015 a zahrnuje celkem šest 
představení, ve kterých se představí 
přední čeští umělci, např. Petr Kost-
ka, František Němec, Zlata Ada-
movská, Petr Štěpánek a další skvě-
lí herci. Diváci se mohou těšit jak 
na komedie, tak i na dramata, takže 
si každý divák přijde určitě na své. 
Na programu pracujeme prakticky 
celý rok, a je někdy opravdu těžké 

vybrat šest kvalitních představení, 
protože nabídka je široká a oslovuje 
nás spousta divadel, která by si ráda 
na Festivalu zahrála.

Budou herci opět soutěžit o 
umístění v žebříčku divácké oblí-
benosti a o získání sošky Andělky?

Ano, opět se bude soutěžit o nej-
lepší inscenaci Festivalu divadla 
2-3-4 herců. Vítězné představení 
obdrží Andělku od třebíčské výtvar-
nice Lýdie Khekové, která již na soš-
ce pracuje.

Program Hudebního salonu je 
záležitostí Jaroslavy Burketové. 
Také ona odpověděla na několik 
otázek.

Dochází i zde ke změně v před-
platném?

V předplatném Hudebního salónu 
ke změně nedochází, stávající abo-
nenti si  mohou svá místa rezervovat 
do 9. 1. 2015. 

Na co se mohou abonenti a pří-
znivci folkové a country hudby 
těšit? 

Příznivci folkové a country hudby 
se mohou těšit na zajímavý bratrský 
projekt MALINA BROTHERS, na 
folkového písničkáře Pavla Dobeše s 

doprovodným kytaristou Tomášem 
Kotrbou, dále na skupinu Taxmeni, 
která v roce 2015 oslaví 45 let své 
existence na hudební scéně. A jako 
poslední představí Luboš Pospíšil 
s kapelou 5P poslední desku, která 
vyšla v roce 2014 s názvem Soukro-
má elegie.

Představí se v programové nabíd-
ce někdo premiérově?

Premiérově se představí již zmínění 
bratři Malinové, i když každý z nich 
je známý z různých kapel. Luboš 
hraje s Druhou trávou, Pavel se Žal-
manem a spol. a Pepa s Monogra-
mem. Před čtyřmi lety vyslyšeli přání 
fanoušků a založili Malina Brothers, 
přizvali Pavla Peroutku ze Spirituál 
Kvintet a vyrazili na koncerty. 

Na loňském lednovém turné 
pokřtili album Rychlejší koně a při-
pravili nové lednové turné 2015 po 
osmi městech Čech a Moravy.

Bratři Malinové vyrážejí na šňůru 
pouze jednou ročně, a právě v Třebí-
či budou mít příznivci folku a count-
ry příležitost je slyšet.

Program Hudebního salonu

Eva Malá
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Služby LSPP stomatologické na LEDEN 2015
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  1.1. svátek  MUDr. Machová Eva Husova 898  675 71  Nám.n.Osl. 568 620 248
  3.1. sobota  MDDr. Vodička Petr 
  MUDr.Štěpánek Aleš Na Potoce 78 674 01  Třebíč  568 844 102
  4.1. neděle  MUDr. Machová Eva Husova 898  675 71  Nám.n.Osl. 568 620 248
10.1. sobota MUDr. Machová Eva Husova 898  675 71  Nám.n.Osl. 568 620 248
11.1. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71  Nám.n.Osl. 568 620 248
17.1. sobota  MUDr. Machová Eva Husova 898  675 71  Nám.n.Osl. 568 620 248
18.1. neděle  MUDr. Machová Eva Husova 898  675 71  Nám.n.Osl. 568 620 248
24.1. sobota MUDr. Bartoňková Olga  Vltavínská 1346  647 01  Třebíč   568 808 274
25.1. neděle  MUDr. Bednářová Marie Zdislavina 11  674 01  Třebíč   568 824 359
31.1. sobota  MUDr. Beníček Jiří  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o., 
     Kpt. Jaroše 1123  675 71  Nám.n.Osl. 568 620 248

Městská knihovna
Akce pro seniory 

Skandinávií s Miluškou Mrvko-
vou 

Pondělí 5. ledna, 9 hod., sál 
hudebního oddělení 

S třebíčskou cestovatelkou Miluš-
kou Mrvkovou se podíváme do 
Skandinávie. 

Francouzský klub. FRA NTA.
Čtvrtek 8. ledna, 17 hod., Národ-

ní dům MKS Třebíč, Karlovo nám. 
47 

Návštěva stálé výstavy darovaného 
díla Františka Mertla, třebíčského 
rodáka a dnes světově uznávaného 
francouzského malíře, sochaře a gra-
fi ka. 

Kurz: Šitíčkovníky z pedigu 
Úterý 13. ledna, 15 hod., klubov-

na dospělého oddělení

Akce pro seniory 
Třebíč očima architekta. 1. část. 

Karlovo náměstí a nejbližší okolí. 
Pondělí 19. ledna, 9 hod., sál 

hudebního oddělení
Cyklus bude realizován vždy 1 x 

měsíčně. Další přednáška se uskuteč-
ní v pondělí 16. února. 

LiStOVáNí.cz: Mariusz 
Szczygiel: Gott land

Úterý 20. ledna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

Účinkují: Lenka Janíková, Alan 
Novotný a Lukáš Hejlík.

Letní putování po horách a 
národních parcích na jihozápadě 
USA

Pátek 23. ledna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení 

Přednáší a promítá prof. Ing. Ivo 
Doležel, CSc., třebíčský rodák.

David Bříza: Veloma, Madagasi-
kara! 

Úterý 3. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení 

Vernisáž výstavy a přednáška s pro-
mítáním fotografi í autora výstavy 
Davida Břízy. 

Výstava
Jan Horký: Obrazy
Výstava u příležitosti osmdesátin 

Jana Horkého. Vernisáž v pondělí 
5. ledna, 17 hod. 

Zvířátka na farmě 
Do 30. ledna 2015, dětské odděle-

ní, vestibul a chodby knihovny
Výstava prací dětí z výtvarné sou-

těže v rámci projektu Rok rodin-
ných farem, fi nančně podpořeného 
městem Třebíč. Vystavují dětí ze ZŠ 
Týnská, ZŠ Horka-Domky a MŠ U 
Obůrky. 

Vrátka získala 
stříbrnou medaili

Příběhy neobyčejné energie, to byl 
soutěžní cyklus České televize doku-
mentárních pořadů. Ve výběru uspě-
lo i občanské sdružení Vrátka, v čele 
s její duchovní mámou Zdeňkou 
Palátovou. Scénář a režie pochází z 
dílny Th eodory Remundová, drama-
turgie se zhostila Erika Hníková. A 
Vrátkám se dařilo. Získala v hodno-
cení stříbrnou medaili. -zt-

Stálá výstava výtvarných děl tře-
bíčského rodáka Františka Mertla 
byla slavnostně otevřena ve středu 
3. prosince. Nová Galerie FRA N-
TA obsahuje celkem 38 obrazů, 
grafi k a soch v hodnotě patnáct 
milionů korun, které světoznámý 
výtvarník, uměleckým jménem 
FRA NTA, daroval městu Třebíči. 

Slavnostního zahájení stálé výsta-
vy se zúčastnilo více než 150 pozva-
ných hostů, kteří měli možnost jako 
první zhlédnout Frantova díla. Slav-
nostní vernisáž provázela hudba tria 
Michal Prokop, Jan Hrubý a Luboš 
Andršt. Pozvání také přijal a verni-
sáže se zúčastnil Frantův přítel – he-
rec Jan Kanyza. 

„Mám potěšení přivítat vzácného 
hosta, Františka Mertla, který se v Tře-
bíči narodil, a městu věnoval díla, kte-
rá charakterizují jeho tvorbu za více 
než uplynulých padesát let,“ pravil na 
ranní tiskové konferenci radní Pavel 
Heřman. Připomněl, že Mistr Franta, 
jak je v zahraničí známý, obdržel letos 
od města nejvyšší možné ocenění, 
čestné občanství.

„Věřím, že se jedná o expozici, která do 
Třebíče přiláká další návštěvníky. Když 
jsem ji viděl poprvé, běhal mi mráz po 
zádech a stoupaly slzy do očí,“ pozna-
menal. Věří,že stejné pocity budou 
mít i další návštěvníci. 

Mistr Franta připustil, že při výbě-

NA TISKOVÉ konferenci s Mistrem Frantou diskutovali současný starosta Pavel 
Janata (uprostřed) a a bývalý starosta Pavel Heřman (vpravo). V pozadí jedno 
z děl Mistra Franty. Foto: Antonín Zvěřina

Galerie Franta se otevřela veřejnosti

ru se především snažil o to, aby díla 
postihovala celou dobu jeho tvorby. 
„Výběr nebyl lehký. Některé návrhy se do 
těchto prostor nehodily. Ale myslím si, že 
jste expozici vytvořili se ctí,“ přemítal. 

Netajil, že podobnou výstavu nikde 
ve světě nemá. O něco podobného, 
jako je v Třebíči, se zajímalo město 
Vence, kde nyní Mistr Franta bydlí. 
K realizaci zatím nedošlo. 

V příštím roce by měl mít Mis-
tr výstavy například v Bruselu, či v 

Ostravě. A jeho díla jsou roztrouše-
ná po celém světě. „Přál bych si, aby 
výstava podpořila v mém rodném měs-
tě turistických ruch, a aby sem přijíždě-
li lidé z Francie a z oblasti, kde bydlím. 
Už proto, že se mi výstavní prostory 
velice líbí,“ nastínil Mistr Franta.   

Určitě je zajímavostí, že se zatím 
nepodařilo vypátrat, kde přesně se 
Mistr Franta v Třebíči narodil. Zatím 
jediná informace hovoří o čtvrti 
Horka-Domky.  -zt-

Zdobené perníčky patří neodmys-
litelně k vánočnímu cukroví. Něco 
takového se uskutečnilo v prosinci 
v Třebíčském centru. Do prostor přišly 
s dětmi převážně maminky, ale objevil 
se tam i jeden tatínek. Věra Hlušková 
naznačila, že tato tradice tam probíhá 
za jejího působení po čtyři roky, ale 
patrně se tam konala ještě před jejím 
nástupem do Centra. 

Každý z účastníků si nazdobí osm 
perníčků. „Což není konečné číslo, 
můžeme je v případě většího zájmu 
dokoupit,“ připouští. Kurz se zamě-
řuje zejména na správné namíchání 
polevy a na zvládnutí techniky zdobe-
ní. „Musím jen říct, že děti jsou šikovné 
a učenlivé, a hlavně rychlé,“ naznačuje 
Hlušková. 

A protože jsou perníčky určené 
k jídlu, někdy nevydrží ani přepravu 
domů. Nabízí se otázka, proč se zdo-
bí perníčky, a ne nějakou podobnou 
metodou třeba řízky? „To bychom tady 
asi měli víc mužů,“ odpovídá se smí-

Muži by možná přivítali zdobení řízků

NAZDOBIT perníček se zdálo být dětem docela snadné.
 Foto: Antonín Zvěřina

chem Hlušková. S nadhledem si mys-
lí, že je to dobrý tip, jak je na takovou 
akci dostat.   

Dostáváme se k vlastní zdobící pole-
vě, která sestává z bílku, cukru a trošky 
citrónové šťávy, aby nebyla tak sladká. 

Zdobení se uskutečňuje pomocí spe-
ciálních pytlíčků. „Ty jsou pro tuto prá-
ci ideální, neprotrhnou se, a nabízí tenké 
zdobení tak, jak má být. A dají se běžně 
zakoupit,“ dodává Hlušková. Tak dob-
rou chuť! -zt-
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Za pár dní vstoupíme do nového roku 2015. 
Pro každého z nás je to okamžik, kdy hodnotí 
uplynulý rok, ale zároveň hledí se smělými plá-
ny do budoucnosti a dává si mnohá předsevze-
tí. 

Pro ZŠ Kpt. Jaroše bude rok 2015 v tomto 
ohledu zásadní, neboť oslaví 30. výročí svého 
založení. I pro nás je to příležitost ohlédnout se 
zpět za uplynulými roky a bilancovat. Důležité 
je ale také to, čím škola žije v současnosti a co 
může nabídnout dnešním dětem. 

Za 30 let naše škola změnila svůj vzhled. Bu-
dova byla zateplena a dostala novou fasádu a 
střechu. Vnitřní prostory prošly rekonstrukcí, 
v rámci které přibylo žákům několik odborných 
učeben. Na chodbách byly vytvořeny barevné 
relaxační koutky. Na školním pozemku byla vy-
budována sportovní a dětská hřiště a instalová-
na meteorologická budka.

Aby se malým školákům v naší škole líbilo, pa-
ní učitelky na 1. stupni pro ně mají připraveno 
mnoho zábavných a netradičních aktivit. Výuka 
s prvky školního vzdělávacího programu „Začít spolu“ 
je často realizována formou projektů s různou temati-
kou (např. pravěk, Přemyslovci, vesmír). V prosinci nej-
mladší žáci každoročně navštěvují městskou knihovnu, 
kde jsou místostarostou pasováni na čtenáře. Škola ne-
zapomíná ani na rodiče.

Při Svátku abecedy se mohou sami přesvědčit, že už 
mají doma skutečného školáka, který se nebojí pís-
menek a bravurně je krotí čtením. Pravou vánoční at-
mosféru vykouzlí jistě i vánoční besídky, které si třídy 
chystají pod vedením svých třídních učitelek. Zapome-
nout nesmíme ani na mnohé oblíbené sportovní akce a 
soutěže, jako jsou např. Svatováclavské soutěžení, leh-
koatletická olympiáda, bruslení na zimním stadionu 
nebo plavání na Laguně. K nejoblíbenějším akcím pat-
ří červnové školy v přírodě v areálu rekreačních středi-
sek  Biskupice a Nesměř, kde je pro děti připraven bo-
hatý program.

V letošním školním roce se uskuteční již 16. ročník 
Dysolympiády – akce, kterou naše škola pořádá pro 
všechny školy kraje Vysočina. Soutěž je určena žákům 
se specifickými poruchami učení od 3. do 5. ročníku a 
soutěží se v netradičních disciplínách (puzzle, přírodo-

vědný kvíz, botanická stezka, matematika a netradiční 
sporty). 

Na 2. stupni se snažíme nabídnout žákům pestrou 
škálu vzdělávacích i sportovních aktivit, s ohledem na 
jejich zájmy. Vyučující jednotlivých předmětů organi-
zují pro žáky exkurze (např. do Prahy, do Technického 
muzea a Planetária v Brně, do Znojma nebo Slavkova) a 
sportovní turnaje. Velké oblibě se u žáků těší zahranič-
ní výjezdy – žáci měli možnost navštívit Velkou Británii, 
v loňském školním roce se uskutečnil zájezd do Paříže 
a letos bude naším cílem „věčné město“ Řím. Velký zá-
jem bývá mezi žáky také o exkurzi na téma holocaustu, 
a to do koncentračního tábora v Osvětimi, a s tím spoje-
nou návštěvu historického polského města Krakova. 

Mnoho žáků pracuje v kroužku GLOBE. Jedná se o pří-
rodovědně orientovaný zájmový útvar pro děti od 3. do 
9. ročníku, jehož náplní jsou různá pozorování a měření 
v přírodě (meteorologie, hydrologie, fenologie a pedo-
logie). Děti pod vedením pedagogů každoročně připra-
vují Miniglobegames pro svoje mladší kamarády i jejich 
rodiče, podnikají exkurze do třebíčské hvězdárny, ost-
ravského IQ parku apod. V loňském roce byla naše ško-
la dokonce organizátorem celostátních GLOBE Games.

Žáci nečekají jen na akce, které pro ně při-
praví jejich učitelé, ale často přicházejí s 
vlastními nápady. Z akcí pořádaných žákov-
ským parlamentem stojí určitě za zmínku 
soutěž „Jaroška má talent“, tradiční barevné 
dny, nebo sportovní turnaje mezi třídami. 
Připravuje se i „jaroščí“ verze oblíbené tele-
vizní soutěže „Prostřeno“ (a možná se bude 
divit i gurmánský expert Láďa Hruška!).

Každým rokem máme velkou radost z 
úspěchů našich žáků, kteří získali cenné ko-
vy v okresních i krajských kolech olympiád 
z českého a anglického jazyka, z dějepisu a 
zeměpisu. 

Jednou z forem, jakými škola ověřuje zís-
kané znalosti, ale i schopnosti a dovednosti 
žáků, jsou absolventské práce žáků 9. roční-
ku, který končí základní vzdělávání. Vypra-
cování práce je stanoveno jako povinná sou-
část celoroční práce žáka 9. ročníku. 

K aktivnímu využití volného času přispí-
vají aktivity pořádané školním klubem a 

školní družinou. Kromě široké nabídky kroužků mů-
žeme uvést např. Deskohraní, víkendové pobyty v He-
ralticích, Duhové hry, malování na chodníku, karneval 
a vánoční nebo velikonoční dílničky, které v hojné míře 
navštěvují i rodiče žáků.

Na škole bylo a v současné době je realizováno něko-
lik projektů – projekt Školního webového a informač-
ního centra a projekt evaluace školy. Škola se rovněž 
zapojila do projektu ORP Třebíč – síťování škol. V sou-
časné době je realizován projekt „Přírodní zahrada je 
náš kamarád“, kterému byla přidělena dotace z Fondu 
Vysočiny „Životní prostředí 2014“ ve výši 35.500,-Kč. 

Je toho opravdu hodně, co může Jaroška nabídnout. 
Ale nejpodstatnější je, aby jednou naši žáci mohli říct, 
že na Jarošce prožili hezkých 9 let, na které budou rádi 
vzpomínat. A budou se sem rádi vracet, protože to pro-
stě byla „jejich“ škola. To je možná to nejdůležitější, co 
bychom měli naší škole popřát. A pokud i vy patříte k 
těm, kteří mají na co vzpomínat, přijďte s námi oslavit 
30. výročí založení školy. Oslavy vyvrcholí školní aka-
demií, která se uskuteční 28. 5. 2015 v třebíčské Pasáži.  
Jste srdečně zváni!  (PI-t01-prh)

Jaroška má třicet
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Program kina Pasážs

Od pátku 2. do úterý 6. ledna
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁ-

LOVÉ, 3D
Premiéra historického filmu USA 

v českém znění.
Začátky představení v 16.30 

hod.!   
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 2. do středy 7. ledna
HODINOVÝ MANŽEL
Premiéra komedie ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
 Pro mládež do 12 let nevhodný

Od středy 7. do soboty 10. led-
na

TUČŇÁCI Z MADAGASKA-
RU

Repríza animovaného rodinného 
filmu USA v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 9. do středy 14. ledna
FOTOGRAF
Premiéra tragikomedie ČR.
Začátky představení v 19.30 hod. 
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od neděle 11. do pátku 16. led-
na

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 
3D

Repríza závěrečné části filmové 
trilogie USA.

Začátky představení v 16.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 16. do neděle 18. led-
na

SEDMÝ SYN
Premiéra dobrodružného fantasy 

filmu USA v českém znění. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od soboty 17. do středy 21. 
ledna

PADDINGTON
Premiéra rodinného filmu, Velká 

Británie, v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 19.  do středy 21. 
ledna

BURÁCENÍ
Premiéra dramatu podle skuteč-

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

Od čtvrtka 22.  do neděle 25. 
ledna

VELKÁ ŠESTKA, 3D
Premiéra animovaného filmu 

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

Od pátku 23. do středy 28. led-
na

BABOVŘESKY 3
Premiéra komedie ČR.
Upozornění: Začátky představe-

ní: pátek - neděle v 19.30 hod. do 
středy 28. ledna pondělí – středa v 
17 hod.

Mládeži přístupný
   
Od pondělí 26. do středy 28. 

ledna
96 hodin: Zúčtování

Městské kulturní středisko

Centrum DaR

Akce Hotelu 
Zámek Valeč 2015

Premiéra akčního thrilleru Fran-
cie.

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

Od čtvrtka 29. ledna do neděle 
1. února

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ 
HROBKY

Repríza rodinné dobrodružné 
komedie USA, v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 30. ledna do neděle 
1. února

MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ 
PŘÍPAD

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

FILMOVÝ KLUB 
Začátky představení v 19.30 

hod.

Čtvrtek 8. ledna
BEZPEČNÝ PŘÍSTAV
Premiéra romantického dramatu 

USA.

Čtvrtek 15. ledna
CHLAPECTVÍ
Premiéra dramatu USA.

Čtvrtek 22. ledna
IDA
Premiéra dramatu Polska.

Čtvrtek 29. ledna
NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA 

ZEMI
Premiéra dokumentu, Velká Bri-

tánie.

Třebíčské centrum
5.-31. 1. Výběr fotografi í do 10. 

ročníku fotosoutěže „NEJ MIMI 
2014“

6. 1., 10.30 - 12 Kurz zdravého 
vaření: Zeleninový koláč se špe-
nátem

8. 1., 10.30 – 12 Fitness míče pro 
každodenní pohyb

9. 1., 10.30 – 12 Klub Batole: 
Když sportují batolátka 

12. 1., 10.30 – 12 Klub Mimin-
ko: Jak pečovat o vlasy v zimním 
období

13. 1., 10.30 – 12 My se vody 
nebojíme - odborná beseda k plavá-
ní dětí

13. 1., 14 – 16 MUM-AUT setká-
ní rodičů s dětmi s poruchami 
autistického spektra

15. 1., 10 – 12 Veselé sportování 
s klauny – akce pro celé rodiny

15. 1., 18 – 20 Rukodělný kurz: 
Gelové svíčky

16. 1., 10.30 – 12 Klub Bato-
le: Vývoj motoriky v batolecím 
období

17. 1., 14 – 17 Tvořivé odpoled-
ne: Vyrábíme kabelky

19. 1., 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Cvičíme na míčích s nejmenšími

20. 1., 10.30 – 12 Krůčky k hud-
bě - ukázková hodina s B. Krato-
chvílovou

22. 1., 10.30 – 12 Důležitost 
pohybu pro zdravý vývoj dětí

23. 1., 10.30 – 12 Klub Batole: 
MÍČEK – ukázková hodina, mož-
nost konzultace

23. 1., 18 – 20 Osobní příběh 
duše

26. 1., 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Hrátky s robátky

27. 1., 10 – 12 Přeskoč a přelez - 
sportovní překážková dráha

29. 1., 14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Na bacily s vitamíny

29. 1., 15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření: Rakytník v našem jídelníč-
ku

30. 1., 10.30 – 12 Klub Batole:  
Říkadla a tanečky - koordinace slo-
va s pohybem

Čtvrtek 1. 1. v 16.30 hod. - Karlo-
vo náměstí 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
PRO DĚTI

16.30 - 17.00  hod. - DJ RUDYS - 
dětská diskotéka

17.00 hod. - OHŇOSTROJ

Neděle 11. 1. v 18 hod. - foyer 
divadla Pasáž - I. koncert Kruhu přá-
tel hudby

MORA VSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO 
A OPERNÍ HOSTÉ

Slavnostní novoroční koncert s pří-
pitkem.

Úterý 20. 1. v 19 hod. - Národní 
dům - I. koncert Hudebního salonu

MALINA BROTHERS TOUR 
2015

Společný projekt bratrů Malino-
vých, nejznámějších „sidemanů“ čes-
kého folku a country.

Úterý 27. 1. v 19 hod. - divadlo 
Pasáž - I. představení skupiny B

AGENTURA  HARLEKÝN PRA -
HA

„V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKA -
LA, TATÍNKU“

Komedie o pařížském dobro-
družství sympatického venkovana ze 
zapadlého provinčního městečka.

Čtvrtek 28. 1. v 19 hod. - Národ-
ní dům

CHRIS KA ZARIAN (USA/CZ)
„Funk&soul project“
Koncert mladého energického 

hudebníka s kapelou ve stylu tro-
chu groovy jazz, trochu funk, trochu 
soul, mix Chrisových skladeb a kla-
sických standardů…

FARNÍ KA VÁRNY 
u sv. MARTINA 
Program:
17. 1. v 19 hod. Dědictví otců a 

matek zachovej nám, Pane!  Promí-
tání nového dokument. fi lmu s hra-
nými prvky o sv. Cyrilu a Metoději 
režiséra Otakáro Maria Schmidta.

14. 2. v 19 hodin  Židovské tance 
a modlitba gestem. Provází paní Jana 
Kopečková.

Klubovna Spomal  na faře u sv. 
Martina.

5.-31. 1. Zápis do kroužků a kur-
zů pro období únor až červen 2015

13.1., 10.30 – 12 POJĎME CVI-
ČIT S KLAUNY

15. 1., 10.30 – 12 SNĚHULÁCI
20. 1., 10.30 – 12 BROKOLICO-

VÁ POLÉVKA 
22. 1., 15.30 – 17 VESELÉ ZIM-

NÍ DEKORA CE
27. 1., 9 – 9.45 HRÁTKY S 

ROBÁTKY – ukázková hodina,  
beseda s ředitelkou Yamaha Class

27. 1., 10 – 10.45 KRŮČKY K 
HUDBĚ – ukázková hodina, beseda 
s ředitelkou Yamaha Class

29. 1., 9 – 9.45  MÍČEK – ukáz-
ková hodina cvičení rodičů s malými 
dětmi na míčích

9. 1. PLES LOVU A HOJNOSTI
Krojovaná skupina STŘÍBRŇAN-

KA  a skupina CARRIE, od 20 hodin
11. 1. ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH 

KURZŮ v 17.30 hodin, vede Marija 
Cigánková

16. - 18. 1. ZVĚŘINOVÉ HODY
Speciální menu
24. 1. PLES PRVNÍ REPUBLI-

KY
Hraje Melody Gentleman Lednice, 

od 20 hodin
30. 1. – 1. 2. VEPŘOVÉ HODY
Speciální menu
7. 2. SPORTOVNÍ PLES od 20 

hodin
13. - 15. 2. VALENTÝNSKÉ 

MENU
Speciální menu po celý víkend
27. 2. VOJENSKÝ PLES
od 20 hodin

Klub seniorů
Pátek 9. ledna ve 14 hodin – 

Národní dům, malý sál
POSEZENÍ S HARMONIKOU

Čtvrtek 15. ledna ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

Pátek 23. ledna ve 14 hodin – 
Národní dům, velký sál

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
K tanci a poslechu hraje KS KVAR-

TET.

Čtvrtek 29. ledna ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

PROGRA M PRO ŠKOLY

Čtvrtek 29. ledna 2015 – Národ-
ní dům

O PEJSKOVI A KOČIČCE – 
pohádka v podání herců Hravého 
divadla z Brna.

Klub zdraví Třebíč
Neděle 18. 1. 15.30 – 18 hod. 

Relaxační odpoledne
Výroba náramků „shamballa”. 

Sobota 24. 1. 15 – 17.30 hod. 
Bezlepková strava

Po roce již druhé setkání na téma 
bezlepková strava.

Sobota 31. 1. 18 – 20 hod. Na 
maximum 

Přednáší Th B. Jan Majer.
Každý z nás má 24 hodin denně. 

Rozdíl je v tom, jak těch 24 hodin 
prožijeme. 

Místo konání:  Adventní dům, 
Jungmannova 16, Třebíč

 



Školství
Děti mají šanci

Každé dítě v České republice má prá-
vo na spokojené dětství. Legislativa o 
státu deklaruje, že ideální institucí pro 
zajištění bezpečí, pohody a prosperity 
dítěte je rodina. 

Bohužel i na zdravé Vysočině vy-
růstají děti v rodinách, kde teplo ro-
dinného krbu chybí. Rodiče svoji roli 
ochránce a vychovatele nezvládají. 
Mnohdy jsou mladí a nezralí nebo zá-
vislí na alkoholu a drogách. 

Někteří mají osobnostní či zdravotní 
omezení, řeší partnerské problémy, za-
dlužení. 

Děti jsou v těchto rodinách nešťast-
né, zanedbávané, zneužívané, cítí se 
osamělé a to je mnohdy důvod proč 
zlobí. Systémová pomoc právě ohro-
ženým rodinám je stěžejním posláním 
organizace STŘED,o.s. 

„Naším prvořadým zájmem je být 
dobrým partnerem veřejné správě v roli 
schopného pomocníka  původní - biolo-
gické rodině tak, aby zvládala svoji roli 
a děti nekončili v ústavní nebo náhradní 
rodinné péči,“ sdělila Martina Bártová, 
ředitelka organizace. 

STŘED je téměř desetiletým pro-
středníkem pomoci dětem v ohrožení 
na Vysočině. Na období dvou let získal 
prostředky z Finančních mechanismů 
Evropského hospodářského prosto-
ru, kam přispívá Island, Lichnštejnsko 
a Norsko a může tak posílit svoji roli 
místně dostupných poskytovatele slu-
žeb sociální prevence. 

Nový projekt je postaven na potře-
bách stávajících klientů organizace, 
dlouhodobě spolupracujících organi-
zací, ale i na potenciální žadatele o pěs-
tounskou péči. 

Cílovou skupinou jsou jak biologické 
rodiny, kterým hrozí rozpad, tak i rodi-
ny pěstounské, kde žijí děti vyžadující 
odbornou pomoc, psychologické, so-
ciální, výchovné poradenství, terapii či 
sdílení běžných životních radostí a sta-
rostí v jejich přirozeném prostředí. 

V období od září 2014 do dubna 
2016 proběhne více než 600 konzul-
tací v budovách organizace v Třebíči v 
Mládežnické ulici, v Moravských Bu-
dějovicích v ulici Husově nebo v přiro-
zeném prostředí klientů.   -zt-



STRANA  12 Školství TN - LEDEN 2015



STRANA  13 Školství TN - LEDEN 2015

O AKADEMIE

H
C RUCH

C
K
P
A
K
R GRAFIK

P
A JAZYK

N JAZYK

   

EU

Obchodní akademie a Hotelová škola 
Třebíč je od 1. 7. 2014 novým subjektem 
působícím v oblasti středního vzdělávání 
na Vysočině.  Vznikl na základě rozhod-
nutí  Zastupitelstva Kraje Vysočina sloučit 
dvě významné školy v Třebíči s cílem vy-
budovat centrum odborného vzdělávání 
obchodu a služeb. Obchodní akademie 
přistupovala se svými 250 studenty k pod-
statně větší hotelové škole. Dnes navštěvu-
je školu téměř 1000 studentů, kteří mají 
velké možnosti jak v oblasti výběru oboru 
vzdělání, tak i škály nadstandardních nabí-
dek v oblasti dalšího profesního rozvoje.  

Mezi nejžádanější patří maturitní obory 
obchodní akademie, cestovní ruch a ho-
telnictví, které následně vedou ke studiu 
na vysokých školách.  Nebývalé úspěchy v 
ekonomických a odborných disciplínách  
a také výsledky u maturitních zkoušek  po-
sunuly tyto obory mezi skutečnou  špič-
ku. Podobně je tomu u oborů učebních, 
jejichž žáci sklízí úspěchy v republikových 
soutěžích a svojí prezentací na veřejnosti  a 
při zajišťování akcí společenského a kultur-
ního charakteru (recepce, vernisáže, veletr-
hy atd.) spoluvytváří  vysoký kredit školy.   
Všichni absolventi školy jsou vybaveni eu-
ropassem  platným v zemích EU,  ve kte-
rém jsou zaznamenané kromě  dosažené 
kvalifi kace i  zkušenosti ze zahraničních 
stáží a praxí potvrzované přímo zaměst-
navateli  dané země.  Každoročně vyjíždí 
okolo padesáti  studentů do Německa, 
Řecka, Španělska, Irska , ale také např.  i na 
Kanárské nebo Azorské ostrovy. Škola za-
jišťuje tyto aktivity  v programu Leonardo 
da Vinci a Erasmus+ nebo v rámci spolu-
práce školy se zahraničními partnery. K 
zatraktivnění oboru obchodní akademie 
přispěje i rozšíření zaměření tohoto oboru. 

Vedle stávajícího zaměření na všeobecnou 
ekonomiku nebo veřejnou správu, nabízí-
me pro příští školní rok i zaměření - infor-
matika v ekonomice, čímž reagujeme na 
potřeby digitalizace současného světa.

Škola disponuje certifi kátem systé-
mu řízení kvality na bázi mezinárodního 
standardu ISO 9001:2009. Také  je první 
školou na Vysočině a ojedinělou v České 
republice, která získala  prestižní a meziná-
rodně uznávaný Certifi kát odborných škol, 
udělovaný AKC ČR a stvrzující vysokou 
kvalitu vzdělávání  v oblasti gastronomie.  
Je to důsledek práce školy s talentovaný-
mi žáky, kteří se dostávají na  olympiádách 
mezi světovou špičku (zlato v Mnicho-
vě, Innsbrucku a Nitře, stříbro v Erfurtu 
a Remeši).  Nejúspěšnější žáci oboru ho-
telnictví jsou aktivními členy juniorského 
Národního týmu AKC ČR  pro zahraniční 
reprezentaci (Švýcarsko 2013, Jižní Korea 
2013, Lucembursko 2014).  Letošní ab-
solvent oboru cestovní ruch Jiří Sýkora  se 
v létě  stal juniorským mistrem světa v de-
setiboji a mistryně ČR v carvingu Eliška 
Vostalová obhajuje barvy České republiky 
na světových soutěžích již několik let.

Obchodní akademie a Hotelová škola 
Třebíč tak naplňuje strategii úspěšných 
škol, které výchově a vzdělávání věnují mi-
mořádnou péči.  (pi-t11-OA1D)

Obchodní akademie a Hotelová 
škola Třebíč se představuje…
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Katolické gymnázium Třebíč je všeo-
becné gymnázium s čtyřletým a osmi-
letým oborem vzdělávání, jehož zřizo-
vatelem je Biskupství brněnské. 

Škola klade důraz na výuku cizích ja-
zyků  -  výuka druhého jazyka od pri-
my, konverzace s rodilým mluvčím, 
týdenní intenzivní kurzy angličtiny a 
němčiny -  a na etický a osobnostní růst 
studentů. 

Katolické gymnázium klade důraz 
na osobní rozvoj studentů

Areál školy tvoří dvanáct kmenových 
tříd, pět tříd pro dělenou výuku a spe-
cializované odborné učebny. 

Škola disponuje deseti interaktivními 
učebnami, laboratoří chemie, dvěma 
učebnami vybavenými pro výuku in-
formačních technologií a také venkovní 
učebnou. Nespornou výhodou je vlast-
ní travnaté hřiště a moderní tělocvična 
přímo v areálu školy. 

Při studiu se využívá také e-learnigo-
vá forma sdílení výukových materiálů a 
testování. Nejlepší studenti mohou vy-
užít prospěchového stipendia.

„Je známo, že naše škola se profi luje hu-
manitně se zvláštním důrazem na výuku 
cizích jazyků. Přesto bych chtěl vytvořit 
dostatečný prostor i pro výuku přírodověd-
ných předmětů a pootevřít tak pomyslné 
dveře většímu spektru studentů, kteří mají 
zájem využívat všech výhod a vstřícné at-
mosféry církevní školy. Nemám v úmyslu 
přetvářet gymnázium na přírodovědné, i 
nadále budu podporovat výuku živých ci-
zích jazyků a možnost profi lace studentů 
bohatou nabídkou volitelných předmětů,“ 
popisuje nový ředitel Vít Feldbabel a 
dodává, že dosavadní povinný latinský 
jazyk se v návaznosti na avizované změ-
ny přesunul mezi volitelné předměty.

Volnočasové aktivity
Studenti si mohou vybrat ze široké 

nabídky volnočasových aktivit a krouž-
ků. Ze sportovních kroužků je to napří-
klad fl orbal, fotbal, volejbal, basketbal a 

z jazykových angličtina, němčina, rušti-
na, italština, španělština, čínština, bib-
lická hebrejština, starořečtina. 

Dále je zde možnost chemického 
kroužku a recitačního. Při škole působí 
studentský klub Halahoj, který organi-
zuje různé besedy se zajímavými lidmi, 
víkendové akce pro studenty a také let-
ní tábor. 

Přijímací zkoušky
Žáci jsou přijímáni ke studiu podle 

svých schopností a vědomostí na zákla-
dě výsledků přijímacích zkoušek a hod-
nocení na vysvědčení ze základní školy 
bez rozdílu vyznání

Doporučení
„Katolické gymnázium byla dobrá vol-

ba. Na této škole oceňuji opravdu indivi-
duální přístup učitelů ke studentům a přá-
telskou atmosféru. Vyučují zde lidé, kteří 
svému oboru perfektně rozumí a umí to 
předat dál. Prostředí školy umožňuje stu-
dentům vyniknout v oboru, ve kterém se 
cítí dobře. Osobně si velmi vážím toho, že 
absolventi gymnázia jsou nejen oborově 
vzdělaní, ale mají také velmi dobrý mo-
rální a etický základ.“ Eva Fruhwirtová, 

mediální poradkyně europoslance 
Tomáše Zdechovského 

a absolventka Katolického
 gymnázia Třebíč
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ZŠ Třebíč, Horka-Domky i ve škol-
ním roce 2015/2016 hodlá stavět na 
své poctivě vybudované tradici a do-
stát své pověsti, že je Školou pro ži-
vot, jak trefně vypovídá její mott o.

Při výuce na naší škole pečlivě dbáme 
na to, aby se v ní odrážely nejnovější vý-
ukové trendy. Na budoucí prvňáčky tak 
čeká možnost výběru výukového stylu 
z následujících variant:

 klasická metoda výuky čtení
 genetická metoda výuky čtení
 výuka s daltonskými prvky
 výuka psaní písmem Comenia Script

Vyučovací proces probíhá v moderně 
vybavených prostorách - samozřejmos-
tí jsou například interaktivní tabule in-
stalované v převážné většině tříd či od-
borné učebny přírodopisu, zeměpisu, 
cizích jazyků, fyziky, chemie, výpočetní 
techniky, hudební a výtvarné výchovy, 
disponujeme keramickou dílnou, k vý-
uce praktických činností slouží cvičná 
kuchyňka a dílny. K pořádání rozma-
nitých kulturních akcí využíváme stále 
ještě novotou vonící prostory Václav-
ského divadélka. Vzniká unikátní škol-
ní zahrada.

Naší velkou chloubou jsou sporto-
viště. Kraluje jim nedávno zbudovaná 
velká tělocvična. Též nově zrekonstru-
ované tělocvičny, víceúčelové hřiště a 
posilovna přispívají k pestrému spor-
tovnímu vyžití našich žáků, přičemž 
naší specialitou je oblíbená hra fl orbal.

Pro výuku vytváříme podnětné, bez-
pečné a přátelské prostředí. Rozvojem 
čtenářské, informační a fi nanční gra-
motnosti i posilováním jazykových 
kompetencí se snažíme formovat vše-
stranně rozvinuté jedince. 

Důkazem skvělé úrovně vzdělávání na 
naší škole je vysoká úspěšnost našich 
žáků v přijímacím řízení na střední ško-
ly i v široké škále soutěží.

Pro bližší informace o aktuálním dění 
ve škole navštivte webové stránky

www.zsvaclav.cz

Václavským dnem si každoročně na sklonku září při-
pomínáme slávu našeho patrona, sv. Václava. V letech 
oslav výročí založení školy mívá tato akce velkolepý 
ráz.

Zušlechťované zlato v hrdle mladých zpěváků bývá 
vystaveno na odiv v rámci předvánočního Zpívání na 
schodech i při jiných slavnostních příležitostech.

Ansámbl věhlasného Václavského divadélka byl již ně-
kolikrát za své upřímné herecké výkony odměněn pres-
tižními oceněními.

Za poznáním se naši žáci vydávají do míst blízkých i vzdá-
lených. Navštěvují Londýn, Vídeň, Prahu, Brno i koncent-
rační tábory v Terezíně, Mauthausenu či Osvětimi.  

Partnerství se základní školou ve slovenské Šaľe kro-
mě příjemných zážitků přináší rovněž velké množství 
oboustranné inspirace.

Netradiční sportovní disciplíny jsou v průběhu Květi-
nového dne dětem z prvního stupně naší školy zdrojem 
pořádné dávky zábavy.

Z řad žáků naší školy se rekrutují úspěšní sportovci 
různorodého zaměření. Naši T-ballisté, fl orbalisté a 
atleti vybojovali již mnohé trofeje.

Na deset ročníků úspěšného Václavského putování na-
váže letos neméně zajímavé Václavské sportování. 
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Vyšší odborná škola a Střední ško-
la veterinární, zemědělská a zdravot-
nická Třebíč dlouhodobě organizuje 
pro své studenty zajímavé odborné 
praxe.

Praxe v cizině je motivací k lepším 
studijním výsledkům. Studenti získá-
vají možnost uplatnění v zahraničí, 
nabývají větší jistotu v konverzaci a 
rozšiřují si znalost cizího jazyka, mu-
sejí se přizpůsobit jiným pracovním 
podmínkám.

Okolnosti je nutí spolehnout se ví-
ce sami na sebe, na svoje znalosti 
a dovednosti. A to, že poznávají ji-
né kultury, jiný způsob života, je jen 
přidaná hodnota. Kromě nadšení ze 
zážitků studenti také dokáží kriticky 
porovnat výhody a nevýhody jednot-
livých systémů a poznají své silné a 
slabé stránky.

Obavy z komunikace v cizím jazy-
ce se projevují i u těch, kteří v hodi-
nách výuky nemívají problémy. Z to-
hoto důvodu byly na škole zavedeny 
výukové bloky cizího jazyka s rodilý-
mi mluvčími (a to nejen pro žáky, ale i 
pro odborné učitele). I když v součas-
né době jako hlavní cizí jazyk převa-
žuje na většině škol angličtina, přesto 
výuku němčiny ve škole podporuje-
me.  Důvodem je, že zajímavé pracov-
ní nabídky přicházejí převážně z 
okolních německy mluvících zemí a 
od firem, které u nás mají zastoupení 
a které jako komunikační jazyk poža-
dují němčinu. Někteří studenti obo-
ru zdravotnický asistent si záměrně 
jako cizí jazyk zvolí němčinu a sys-
tematicky se tak připravují na školní 

odbornou praxi v Berlíně. Například 
jen v loňském školním roce strávi-
li naši studenti ve firmě Pflegewerk 
66 týdnů a v tomto roce spolupráce 
s německým partnerem úspěšně po-
kračuje. 

Zajímavou zkušenost získali dva 
studenti třetího ročníku, kteří se po 
školní praxi v červnu rozhodli v ní 
pokračovat i v době hlavních prázd-
nin. Nebylo by na tom asi nic zvláštní-
ho, kdyby se nejednalo o angličtináře, 
kteří využili nabídky a připravili se 
na praxi intenzivní výukou zejmé-
na odborné němčiny, aby tak mohli 
vyjet na zkušenou do Berlína se svý-
mi spolužáky „němčináři“. Praxe se 
navíc jednoznačně vyplatila. Pokud 
úspěšně zvládnou maturitu, mají tito 
studenti nabídku pracovního uplat-
nění.

Nabídku trvalého pracovního po-
měru prezentovala na škole paní 
Sandner - vedoucí Pflegewerku pově-
řená spoluprací s ČR. Je nutné se ne-
bát, dobře se připravit a zkusit to.

Miroslav Dočkal
ředitel školy

(PI- t01-vetD)

S němčinou na praxi
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tel.: 568 619 811,  mobil: 736 487 472

www.zstgmtrebic.cz

Zápis do prvního ročníku pro rok 2015/2016 proběhne 23. a 24. ledna 2015

Škola 
s dlouholetou tradicí

 Škola s dlouholetou 

tradicí

 Šance pro pohybově 

nadané děti: 

lední hokej, volejbal, 

baseball, softbal pro 

holky a kluky 

 Rozvoj zájmů o mate-

matiku a přírodovědné 

předměty

 Účast na soutěžích 

a olympiádách, rozvoj 

všestrannosti

 Moderní metody 

výuky, projekty, 

interaktivní výuka

 Škola v přírodním 

prostředí, letní tábory 

dětí

 Tematické exkurze, 

jazykové pobyty, 

výuka cizích jazyků 

s rodilými mluvčími

 Vysoká úspěšnost 

přijetí na střední školy

 Klidné a bezpečné 

prostředí s jasnými 

pravidly
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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.: 776 707 113

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 kva-
litní  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

Seznámení

Nemovitosti

Ostatní

Překlady a tlumočení 

Servis lyží

Služby

Video

Výklad karet

Náplně do tiskáren

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 lednu kom-
pletní ošetření pleti bylinnými pudry dle 
výběru za zaváděcí cenu 450,- Kč. V 
nabídce je kosmetické i tělové ošetření 
přírodní kosmetikou Yasminka, ošetření 
pleti kosmetikou For Life&Madaga a 
Dr.Belter. Koupelové soli, kosmetika 
pro domácí ošetření, parfémy, orientální 
flakóny, dárkové poukazy, permanentky. 
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. 1.2015
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 

Mgr.Ivana Kafoňková, Soudní překlady 
německého jazyka, výuka- příprava na 
maturitní zkoušku, firemní kurzy. Tel.: 
777 649 653 

Truhlářství

Finance

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

Podlahářské práce

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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Líčení večerní - na ples, do tanečních 
atp.; proměny; fotografie; dárkové pou-
kazy. Levně !Info, sms: 721 042 038 

Prodej přírodních doplňků stravy z Fin-
clubu, levně, akce. SMS: 777 477 063

Doučím Angličtinu . Tel.: 777 263 948

Vyklízíte dům, byt, chalupu? Koupím 
i celou pozůstalost. Nábytek , nádobí, 
příbory, sklo, porcelán, knihy , fotografie, 
lustr, obrazy, náboženské předměty, 
mince, bankovky, odznaky, hodinky, 
staré zbraně, betlém a vánoční ozdoby. 
Vše vojenské, myslivecké. Jakoukoliv 
sbírku - vše do roku 1989. Tel.: 724 468 
171

KOUPÍM MALOTRAKTOR VARI ZA 
ROZUMNOU CENU, PŘEDEM DĚKUJI 
ZA NABÍDKU. TEL: 777 428 234

Rekvalifikační kurz-Strážný, vhodný 
pro osoby evidované na Úřadě práce i 
se ZTP. Za splnění podmínek ZDARMA. 
Zakončený zkouškou odborné 
způsobilosti.Termín-únor. 

Tel. : 777 320 057

Muž 25 let v ID hledá protějšek. 
Tel.: 721 773 362

Pronajmu byt 1+1,Třebíč Nové Dvory, 
5500,- za měsíc,volný ihned. 

Mob. : 702 966 603
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Mikulášský turnaj třebíčských 
základních škol ve zjednodušené for-
mě baseballu, pořádaný klubem Tře-
bíč Nuclears, patří již řadu let k páté-
mu prosinci stejně, jako mikulášská 
nadílka. Tradiční turnaj tentokrát navíc 
v tělocvičnách ZŠ Na Kopcích doplni-
la soutěž jednotlivců v rychlosti hodu 
baseballovým míčkem na radar.

V kategorii prvních a druhých tříd 
si pohár za první místo odvezla ZŠ 
Horka-Domky. Druhé místo patří 
ZŠ Benešova před třetí ZŠ T. G. M., a 
pořadí uzavřela domácí ZŠ Na Kop-
cích. Mezi staršími dětmi ze třetích a 
čtvrtých tříd byla naopak domácí ZŠ 
Na Kopcích nejúspěšnější. 

V turnaji nenašla přemožitele a 
zaslouženě jí patří pohár za první mís-
to. Druhou a třetí příčku obsadily 
týmy ZŠ Horka-Domky. Druzí skonči-
li čtvrťáci a třetí žáci třetích tříd. Pořadí 
pak uzavřela ZŠ T. G. M. na čtvrtém a 
ZŠ Benešova na pátém místě.

Na medailové pozice v soutěži nere-
gistrovaných hráčů v rychlosti hodu 
na radar byly potřeba výkony kolem 
sedmdesáti kilometrů v hodině. Cel-

kové třetí místo obsadil Adam Ošme-
ra ze 2.C ZŠ Benešova a Šimon Voz-
nica ze 3.B ZŠ Na Kopcích, shodně s 
66 km/h, druhá příčka patří Jakubo-
vi Jelínkovi ze 4.C ZŠ Benešova za 
70 km/h a vítězem se stal s 73 km/h 
Samuel Eliáš ze 4.B ZŠ Benešova.

Baseballovou nadílku v podobě 
sportovního vybavení si z turnaje 
odnesli také nejužitečnější hráči jed-
notlivých týmů, kterými se stali: 
Ondrák Radek - 2.A ZŠ Benešova, 
Trnka Aleš - 2.A ZŠ Benešova, Eli-
áš Samuel - 4.B ZŠ Benešova, Fen-
cl Martin - 4.B ZŠ Benešova, Jelí-
nek Jakub - 4.C ZŠ Benešova, Fiala 
Jakub - 2.A ZŠ Na Kopcích, Pánek 
Ondřej - 2.A ZŠ Na Kopcích, Nestro-
jil Jan - 2.B ZŠ Na Kopcích, Volav-
ková Klára - 3.A ZŠ Na Kopcích, 
Zimmermann Tomáš - 3.B ZŠ Na 
Kopcích, Horký Maxim - 3.B ZŠ Na 
Kopcích, Nechvátal Radek - 2.A ZŠ 
T.G.M, Hort Marek - 2.A ZŠ T.G.M, 
Trešl Matyáš - 2.B ZŠ T.G.M, Vejmel-
ka Lukáš - 4.B ZŠ T.G.M, Hort Ond-
řej - 4.B ZŠ T.G.M, Musil Filip - 4.C 
ZŠ T.G.M.   -zt-

Pořádali Mikulášský turnaj

Málokterý sportovní klub se může 
pochlubit tím, že jeho svěřenci při-
vezli během jediné sezóny medaile 
ze všech mládežnických šampioná-
tů, a navíc téměř tři desítky jeho hrá-
čů a trenérů reprezentovali Českou 
republiku na velkých mezinárodních 
turnajích. 

Baseballisté Nuclears získali pro Tře-
bíč v roce 2014 titul mistrů ČR v kate-
gorii mladších kadetů, stříbro mezi star-
šími žáky, mladšími žáky do 10 a do 8 
let, plus bronz s týmem starších kadetů. 
Na mezinárodní scéně pak bylo mož-
né sledovat třebíčské odchovance na 
různých kontinentech. S českou repre-
zentací zavítali hráči Nuclears na mis-

MAREK KREJČIŘÍK je jedním z rekordních 27 hráčů Třebíče, kteří během uplynu-
lé sezóny reprezentovali Českou republiku na významných mezinárodních turnajích. 
Zároveň byl svými trenéry vyhlášen jako nejlepší hráč obrany týmu mladších kadetů 
Nuclears. Ti pro Třebíč v roce 2014 vybojovali titul mistrů České republiky.
 Foto: Robert Vávra

Baseball úspěšně reprezentuje

trovství Evropy, mistrovství světa a na 
světovou sérii nejsledovanějšího a nej-
většího turnaje v baseballu – Litt le Lea-
gue.

Zatím nejúspěšnější sezónu v dějinách 
klubu Nuclears zakončili jeho členové v 
sobotu 22. listopadu 2014 předáním zla-
tých sošek nejlepším hráčům a hráčkám 
v jednotlivých mládežnických kategori-
ích. Trofeje byly již tradičně připraveny 
pro nejlepší hráče obrany, nejlepší pál-
kaře, nadhazovače, nejužitečnější hráče 
a takzvané skokany, kteří udělali během 
roku největší herní pokrok. Jména vybí-
rali a sošky hráčům předávali sami tre-
néři jednotlivých týmů před zaplněnou 
tribunou stadionu Na Hvězdě v Třebíči.

V Českých Budějovicích se konalo 
mistrovství české republiky mládeže 
v Českobudějovické sportovní hale 
za účasti všech nominovaných závod-
níků z nominačních turnajů v podobě 
národních pohárů. Na tento nejvý-
znamnější turnaj roku se nominova-
li dva závodníci z řad TJ Karate Tře-
bíč, kteří vybojovali jednu stříbrnou 
medaili.

Tomáš Gross nezačal rok 2014 dob-
ře. Měl spoustu zdravotních problémů, 
a do toho přišel poslední rok školy na 
Základní škole Kpt. Jaroše v Třebíči. 

„Na konečnou přípravu jsme měli dva 
měsíce tréninku, který jsem absolvovali, i 
když jsme republiku neměli vůbec jistou. 
Nebyli jsme nebyli nominovaní z Národ-
ních poháru, jelikož jsme měli málo 
bodů,“ uvedl trenér Zdeněk Vlček. 

Závodník se musel zúčastnit kraj-
ských závodů v Brně. Z nich se postu-
puje jen z prvního místa. Tam vyhrál 
a postoupil. V Českých Budějovicích 

vyhrál všechny zápasy, až na rozhodu-
jící s domácím Řeřichou. Tento borec 
vyhrál téměř všechny duely rozdílem 
osmi bodů, a bohužel ani třebíčský 
závodník neměl šanci zvítězit.

„Musím pochválit také výkon závod-
níka Martina Hanáka, který vypadl v 
semifi nále a podlehl závodníkovi z Haví-
řova Nugemu 2:0. Hanák měl navrch a 
tlačil Nugemu do rohu tatami, ale nedo-
kázal v rozhodujících chvílích  zabodo-
vat,“ litoval Vlček.

Ten zhodnotil vystoupení v Budě-
jovicích jako velice úspěšné. Připo-
mněl, že klub má v současné době dva 
závodníky, plně konkurenčně schop-
né na republikové úrovni, a jednoho 
závodníka, který je nominovaný na 
olympiádu dětí v příštím roce do Plně.

„Myslím si, že na klub, který fungu-
je pět let, se udělal kus práce. Co bych 
přál těm mladším? Hodně úsilí a pod-
pory rodičů, bez kterých to prostě nejde,“ 
dodal Vlček. -zt-

Gross se stal vicemistrem

Díky baseballu se jméno města ze 
srdce Vysočiny už několik let skloňuje, 
kromě českého sportovního prostředí, 
také v řadě zemí nejen v Evropě, ale i ve 
světě. Vedle výborných výkonů hráčů 
na tom mají zásluhu i trenéři. Za zmín-
ku stojí například skutečnost, že Marián 
Krásny z Nuclears byl letos jako jediný 
kouč mládežnického týmu nominován 
na evropskou trenérskou cenu EBCA. 

Na poli sportovní diplomacie pak 
má Třebíč výborné jméno jako zku-
šený pořadatel významných mezi-
národních akcí. V posledním roce 
členové Nuclears zvládli úspěšně 
uspořádat mistrovství Evropy hráčů 
do 21 let a podíleli se na závěrečné 
části seniorského ME, na které byli 
uvolněni i někteří profesionální hrá-
či ze zámoří.    -zt-

Třebíč Nuclears – baseball 2014
U7 – Mladší žáci do 7 let

nejlepší hráč obrany - Pavel Peroutka
nejlepší pálkař - David Bílek
nejužitečnější hráč - Martin Vybíral
nejužitečnější hráč - Daniel Koki
nejužitečnější hráč - Denisa Šustrová
skokan roku - Iva Kabátková 

U8 – Mladší žáci do 8 let
 (2. místo v ČBP, 

1. místo v ČBP - Morava)
nejlepší hráč obrany 
– Vojtěch Šabacký
nejlepší pálkař – Pavel Jozek
nejužitečnější hráč 
– Tomáš Wasserbauer
nejužitečnější hráč 
– Kateřina Kuchaříková
nejužitečnější hráč – Tomáš Nahodil 
skokan roku – Jakub Čevela

U10 – Mladší žáci do 10 let
 (2. místo na MČR)

nejlepší hráč obrany – Jan Klee
nejlepší pálkař – Jan Urbánek
nejužitečnější hráč – Antonín Novák
ejužitečnější hráč – Adam Skála
skokan roku – Petr Tretera

U12 – Starší žáci do 12 let 
(2. místo na MČR, 2. místo v ČBP)

nejlepší hráč obrany – Adam Vávra
nejlepší pálkař - Marcel Palko
nejužitečnější hráč - Lukáš Pacal
nejlepší nadhazovač - Adam Minařík

skokan roku - David Řiháček

U14 – Mladší kadeti do 14 let 
(1. místo na MČR, 3. místo v ČBP)

nejlepší hráč obrany - Marek Krejčiřík
nejlepší pálkař - Martin Švihálek
nejužitečnější hráč - Robin Vávra
nejlepší nadhazovač - Leoš Vostal
skokan roku - Štěpán Chytka

U16 – Starší kadeti do 16 let 
(3. místo na MČR)

nejlepší hráč obrany - David Sklenář
nejlepší pálkař - Radim Novotný
nejužitečnější hráč - Jan Preininger
nejlepší nadhazovač - Roman Dvořák
skokan roku - Martin Mazura

U21 – Kategorie do 21 let
nejlepší hráč obrany 
- Dominik Doležal
nejlepší pálkař - Michal Pantůček
nejužitečnější hráč - Michal Pantůček
nejlepší nadhazovač - Jiří Mazura
skokan roku - Kamil Pejchal

Třebíč Nuclears – softball 2014
Dívčí softball

Nejlepší hráčka obrany 
- Adéla Mičková
Nejlepší pálkařka - Lucie Rymešová
Nejužitečnější hráčka 
- Anežka Křepelová
Nejlepší nadhazovačka - Gloria Gupta
Skokanka roku - Michaela Piálková

Nejlepší hráči v jednotlivcích
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
- Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

1. 1. 2015 Novoroční výstup na 
Klučovskou horu, start z Třebíče od 
restaurace Alfa v 9.00 hodin. Odmě-
nou bude na vrcholu Klučovské hory 
pamětní list. Zakončení ve Slavicích. 
Tato novoroční akce je přihlášena do 
celorepublikového programu Novo-
roční čtyřlístek. Každý účastník, který 
přispěje alespoň 20,- Kč na podporu 
aktivit pro zdravotně handicapované 
spoluobčany, obdrží odznak a malou 
pozornost.

3. 1. 2015 Slavnostní oheň na 
Čeřínku, hvězdicový pochod, start 
libovolný, cíl 11 - 13 hod. turistická 
chata Čeřínek. Trasu je vhodné volit 
od žst. Kostelec (4,5 km), Dolní Cere-
kev (5,5 km), Dvorce (6 km), Rantířov 
(11 km), Batelov (15 km) nebo Jihlava 
(18 km). Vedoucí jde tam 11 km Ran-
tířov - Rounek - sv. Antonín - Ježená - 
Hubenov - Mirošov - Čeřínek, zpět do 
Kostelce, nebo Dolní Cerekve. Odjezd 

z Třebíče vlakem z hl. n. v 6.09 / Boro-
viny v 6.13. Návrat vlakem z Kostelce 
v 14.15, 14.45, 16.15, 16.47, z Dolní 
Cerekve v 14.40, 16.43.

10. 1. 2015 Do Ždírce na taneč-
ní zábavu: Jihlava - Henčov - Ždí-
rec (13 km), možnost zkrácení: Stří-
tež - Ždírec (4 km), nebo dojet až do 
Ždírce (116 m). Procházka s pose-
zením a vtančením do nového roku. 
Včas se přihlásit, místenky do kultur-
ního domu. S sebou vítány masky. Od 
16 hodin začnou hrát k tanci manželé 
Doležalovi. V ceně vstupenky 150 Kč 
je večeře a víno. Odjezd vlakem z Tře-
bíče hl. n. v 11.25 / z Boroviny v 11.29 
do Jihlavy. Účastníci 4 km trasy doje-
dou až do Stříteže. Lze popojet z Jih-
lavy v 13.20 autobusem až do Ždír-
ce. Návrat objednaným autobusem ze 
Ždírce ve 23 hod.

17. 1. 2015 Moravské Budějovi-
ce - Nové Syrovice (zajištěn převoz 
autobusem) - Grázlova stezka - Dvůr 
Augustov - Zálesí - nebo rozhledna 
Rumburak  (12 km), možnost pro-
dloužení: Bítov město, hrad a zátoka 

Turistika
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(18 km). Odjezd vlakem z Třebíče hl. 
n. v 8.33 / ze Starče v 9.27. U nádraží 
ČD v Mor. Budějovicích na nás bude 
čekat autobus pořadatelů, který 
nás doveze na start, a pak dále do 
Nových Syrovic. Cestou oheň a čaj, 
buřty a hrnek s sebou. V cíli poseze-
ní s občerstvením. Z cíle ze Zblovic 
do Mor. Budějovic na nádraží ČD je 
opět zajištěn autobus. Návrat vlakem 
z Mor. Budějovic v 18.03.

22.-25. 1. 2015 Šumava v oko-
lí Prášil, autobusový zájezd vhodný 
pro běžkaře, ubytování v chatě KČT 
v Prášilech u Železné Rudy. Odjezd 
z Třebíče v 7.00 hod. od AN. Trasy 
na Churáňov, Horskou Kvildu, Mod-

ravu, Poledník, Srní, Pancíř, Gerlovu 
Huť, jezero Laka, pramen Vltavy a 
Kvildu.

31. 1. 2015 Batelov - Havlův 
kopec (679 m) - Lovětín - Růžená 
- Čenkov - Hluboký rybník - Třešť 
(13 km), možnost prodloužení: z 
Třeště přes Špičák (734 m) a po 
Naučné stezce do Jezdovic (+7 km). 
V Batelově se nachází starý a nový zá-
mek a Židovská synagoga. V Lovětí-
ně v zimě bývá veliký umělý ledový 
krápník. V Třešti prohlídka betlémů. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.09 
/ z Boroviny v 6.13. Návrat vlakem z 
Třeště v 12.28, 14.28, 16.28, z Jezdovic 
v 12.32, 14.32, 16.32. -zt-

První fl orbalový tým: TJ Spartak Třebíč

SPORTOVCI si neodpočinou ani na 
lavičce. Foto: Radim Brancovský 

FLORBALISTÉ TJ Spartak Třebíč patří ke stálicím. Foto: Radim Brancovský

Tým fl orbalu TJ Spartak Třebíč 
A datuje svůj vznik od počátku 
roku 2002. Ještě pod názvem TJ 
OA Třebíč absolvoval premiéro-
vou sezónu 2002/2003 v Jihomo-
ravském přeboru. 

Tato sezóna byla nečekaně úspěšná 
a hráči třebíčského týmu mohli na 
jejím konci slavit postup do 2. Jiho-
moravské ligy. To podpořilo v Tře-
bíči zájem o fl orbal, a v další sezóně 
se v soutěžích, pod hlavičkou ČFbU, 
objevil i tým TJ OA Třebíč B. 

Hráči A-týmu se neztratili ani 
ve 2. Jihomoravské lize, a sezóna 
2003/2004 byla opět postupová. 
Následovalo několik sezón v 1. Jiho-
moravské lize, ve kterých se třebíč-
ský tým i nadále umísťoval na před-
ních příčkách tabulek. 

Hráči se prezentovali technickým, 
útočným fl orbalem, a tak se na jejich 
zápasech nenudili ani diváci, kte-
ří mohli zhlédnout velké množství 
šancí a gólů. V sezóně 2007/2008 
došlo k reorganizaci soutěží ČFbU, 
a třebíčský tým byl z Jihomoravské 

ligy přesunut do společné ligy pro 
Vysočinu a Jihočeský kraj (3. liga 
mužů). 

Hráči TJ OA Třebíč byli suverén-
ní, a s velkým náskokem před svými 
soupeři postoupili do 2. ligy. Florba-
listé rezervního týmu obsadili v této 
sezóně v lize Vysočiny druhé mís-
to, a také slavili postup o ligu výš. 
Ve druholigové sezóně 2008/2009 
však měli třebíčští fl orbalisté zcela 
jiné starosti. 

Tým opustilo z pracovních či stu-
dijních důvodů několik opor, a tento 
úzký hráčský kádr nemohl konkuro-
vat kvalitním druholigovým celkům 
s velkou základnou. Třebíčským 
fl orbalistům se nakonec podařilo 
soutěž udržet, i když se do posled-
ních kol pohybovali v sestupových 
vodách. Na konci sezóny patřilo 
Třebíči desáté místo. 

Tato sezóna byla pro klub zlomo-
vá. Několik hráčů odešlo do konku-
renčního třebíčského týmu a někte-
ří po neúspěšné a náročné sezóně 
zanechali aktivní kariéry. Došlo ke 
spojení A a B týmu, náboru nových 
členů a přesunutí týmu pod hlavič-
ku TJ Spartak. Na lavičku třebíčské-
ho Spartaku také usedl nový trenér, 
Radim Kousal. 

Pod jeho vedením se hráči zača-
li připravovat na novou sezónu, s 
cílem vyhnout se hned od počátku 
sestupovým příčkám. V její první 
polovině doplácel nově vytvořený 
tým na nesehranost a nezkušenost. 
Ani dobře rozehrané zápasy nedo-
kázali hráči dotáhnout do vítězného 
konce. 

Obrat nastal po Novém roce, kdy 
se kádr Třebíče stabilizoval, tým se 
stmelil, a ve zbytku sezóny byl zřej-
mě největším překvapením ligy. Ve 
fi nálním součtu pak se ziskem 20 
bodů odskočila Třebíč z beznadějně 
poslední příčky a obsadila konečné 
deváté místo. TJ Spartak Třebíč se 
úspěšně věnovala také mládeži, což 

dokázal tým dorostenců pod vede-
ním trenérů Kousala a Matouška, 
když  vybojovali 1. dorosteneckou 
ligu. 

Velkým úspěchem byla také účast 
na Mistrovství republiky starších žá-
ků v sezóně 2008/2009, které vedl 
Michal Prášek. Mladí hráči třebíčské-
ho Spartaku se pravidelně objevovali i 
v regionálních reprezentacích. V sezó-
ně 2010/2011 působil, pod názvem 
TJ Spartak Třebíč, tým elévů, hrající 
své zápasy v Okříškách. Hráči třebíč-
ského Spartaku se každoročně zúčast-
ňují poháru ČFbU a jiných neligových 
turnajů. 

Toto mužstvo dokázalo vyhrát, nebo 
obsadit medailové pozice, na několi-
ka regionálních turnajích, (Hanácký 
pohár, Atlas Cup, Slavkov Cup, Florbal 
Cup v Třebíči, ČEZ Florbal Cup). Tře-
bíč se neztratila ani na větších turna-
jích s mezinárodní konkurencí (Czech 

Open, Slovak Open). 
Mezi největší úspěchy patří dva roč-

níky největšího mezinárodního fl orba-
lového turnaje na světě Czech Open, 
ve kterých se hráči Spartaku dokáza-
li ze základních skupin probojovat až 
do závěrečných fází. V současné době 
nemáme již mládežnické týmy, A-tým 
vede hrající trenér Jakub Matoušek a 
předseda Karel Kabelka.   

B-tým Spartaku, který je zájmo-
vý,  vede Ivan Hotový, a  má 18 hráčů, 
působí také v SH Města Třebíče, kde 
trénuje a pořádá turnaje,  fl orbal se zde 
hraje od 1. 9. 2004. Od tohoto roku 
pořádáme asi 2 turnaje neregistrova-
ných týmů ročně. Zúčastňuje se jich 
většinou 6 až 8 týmů z Třebíčska na 
1 turnaji. Pod záštitou Města Třebí-
če a dalších partnerů se nám poda-
řio všechny akce zvládnout dobře, z 
15 turnajů jsme 6 x vyhráli 1. místo. 

 -zt- 
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