
MAJÍ SI KDE HRÁT: Nový Dům dětí a mládeže vznikly přestavbou kotelny v bývalém areálu továrny BOPO začal sloužit 
svému účelu. Realizace si vyžádala zhruba 25 milionů korun. V jedné z kluboven jsme zastihli jedny z Žížalek, děti do čtyř 
let pod vedením Elišky Kornetové. Foto: Antonín Zvěřina

Zemřel Vladimír Werl, knihař, mis-
tr umělecké knižní vazby. Narodil 
se v roce 1939 v Třebíči. Absolvoval 
mnoho samostatných i společných 
výstav. Získal nesčetně ocenění. 
V roce 2010 se stal Čestným obča-
nem Třebíče. -zt-

Zemřel knihař
Vladimír Werl

Linky jezdí zdarma
Čtrnáct spojů, devět tam a pět 

zpátky, bude jezdit do 31. května 
z Karlova náměstí k Domu dětí a 
mládeže Borovina bezplatně o pra-
covních dnech. Odjezdy linky Kar-
lovo náměstí – Dům dětí a mlá-
deže – Borovina: 13.50 14.20 14.50 
15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 
hodin, odjezdy Dům dětí a mládeže 
– Karlovo náměstí: 16.07 16.37 
17.07 17.37 18.07 hodin. Provoz si 
vyžádá 130 tisíc korun.    -zt-

Začíná audiencí
Zámecký karneval se uskuteční 

v sobotu 31. ledna od čtrnácti hodin 
v expozici Cesty časem v předzámčí 
třebíčského zámku. Program zahá-
jí audience u hraběnky z Valdštej-
na. Zejména děti se mohou těšit na 
středověké rytířské ležení, ukázky 
souboje, dobové společenské hry a 
mnoho dalšího.  -zt-

Místostarosta Pacal se vzdal 
cesty do Jihoafrické republiky 
zejména z osobních důvodů.

 Antonín Zvěřina

Místostarosta Třebíče Pavel Pacal, 
který má v kompetenci rozvoj zaměst-
nanosti a přilákání investorů do Třebí-
če, se vzdal služební cesty do Jihoafric-
ké republiky vzdal. Učinil tak poté, kdy 
některé názory označily jeho cestu za 
výlet do exotické krajiny.

„Celá cesta se ale vůči mé osobě také 
značně zpolitizovala. V informacích se 
objevily osobní útoky nejen proti mně, ale 
také proti mé přítelkyni (Dagmar Molá-
ková pracuje na městském úřadu jako 

vedoucí odboru rozvoje a pro radu pou-
ze vypracovala pro cestu podklady pozn. 
red),“ poznamenal Pacal.

Velice ho mrzí, že všechny strany a 
hnutí mají v programech lákání inves-
torů s jejich aktivním vyhledáváním. 
Někteří opoziční politici ale tyto snahy 
svými výroky popřeli.  

„Celou akci organizuje Okresní hospo-
dářská komora, která na podnikatelkou 
misi upozornila město již loni na pod-
zim. Zaštiťuje česká velvyslankyně v Jiho-
afr ické republice,“ naznačil Pacal.

Hospodářská komora město oslovi-
la, zda tuto misi podpoří tím, že tam 
vyšle svého zástupce. Rada vybrala 
Pacala i pro jeho znalosti angličtiny, ze 

které má státnice. 
„Nemám zájem, aby někdo útočil na 

můj osobní život a podstrkoval mě, že se 
rád účastním nějaké dovolené,“ odmítl 
ale účast Pacal. Podle něj si teď musí 
každé město v této oblasti pomoci 
samo. „Chápu, že takové cesty stojí pení-
ze. Z deseti případů to devětkrát nemusí 
vyjít. Ale pokud to jednou vyjde, je to vel-
ký přínos. Je to lepší než sedět a čekat,“ 
upozornil Pacal. Konstatoval, že veš-
keré podklady, které si připravil, pře-
dá zástupcům Okresní hospodářské 
komory.

K problému se vyjádřil i starosta 
Pavel Janata. 

 (Pokračování na str. 2)

Třebíč se mise do JAR neúčastní
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Výtěžek z Tříkrálové sbír-
ky vážil téměř 59 kilogramů, 
pomůže potřebným.

 Antonín Zvěřina

V Oblastní charitě Třebíč se podaři-
lo dokončit sčítání Tříkrálové sbírky, 
která se uskutečnila na počátku led-
na popatnácté. Charita Třebíč koor-
dinuje tuto sbírku na území celého 
okresu Třebíč. 

Přibližně 1500 dobrovolných 
koledníků obešlo s pokladnička-
mi na 200 osad, obcí a měst regi-
onu. Pro sbírku bylo vydáno 448 
zapečetěných pokladniček. Výtěžek 
2.179.622 korun je o 219.276 korun 
vyšší než vloni. 

Ve městě Třebíči a přilehlých 
obcích se vysbíralo celkem 374.917 
korun o 82.568 korun více než loni.
Kč. Tento výtěžek vážil téměř 59  
kilogramů.

Nejvíce vykoledovala skautská 
vedoucí Jaroslava Hlinková se skau-

Tříkrálová sbírka zaznamenala rekord

TŘI KRÁLOVÉ obešli také Karlovo náměstí v Třebíči a složili dary u jesliček.
 Foto: Antonín Zvěřina

ty a skautkami. Do čtyř pokladniček 
se jim podařilo nashromáždit dohro-

mady 47.904 korun. 
„Chtěl bych poděkovat všem, kdo 

jste se o Tříkrálovou sbírku jakýmkoliv 
způsobem zasloužili. Její výsledek mne 
opět velmi mile překvapil. Svědčí o vaší 
narůstající důvěře,“ konstatoval Petr 
Jašek, ředitel třebíčské Charity.

I v roce 2015 hodlá charita využít 
peníze z Tříkrálové sbírky k rozvo-
ji služeb pro potřebné lidi: zakou-
pit vybavení pro Domácí hospico-
vou péči, podpořit pracovní terapii 
pro děti ze sociálně znevýhodně-
ného prostředí či realizovat pro-
gram zaměřený na pomoc ohrožené 
mládeži potýkající se s problémy ve 
vztazích, v komunikaci, trpící šika-
nou apod.

Část výtěžku poputuje Rané péči 
Třebíč, službě poskytující pomoc a 
podporu rodinám s dětmi se zdra-
votním postižením do sedmi let a 
na zdravotnický materiál pro K-cen-
trum Noe. Dále prostředky využije 
na poskytování individuální pomo-
ci lidem, kteří se ocitli v nouzi. Pro-
síme, upozorněte na tuto možnost 
lidi, kteří potřebují pomoc.

Jak by podle vás mělo město Třebíč 
přilákat na jeho území další investo-
ry? V první řadě by mělo město mít 
potenciálním investorům co nabíd-
nout, především vhodné pozemky pro 
průmyslovou výstavbu. V současnosti 
město disponuje pouze zbývající částí 
pozemku v průmyslové zóně Hroto-
vická, což je nedostatečné. Je třeba jed-
nat s okolními obcemi a připravit další 
vhodné zóny.

Z hlediska atraktivity Třebíče pro 
potenciální investory je nejdůležitěj-
ší napojení na D1. Staronové vedení 
města však naprosto nesmyslně odmít-
lo vybudování obchvatu Pocoucova, 
který tak zůstává poslední průjezdní 
obcí na této trase. Je třeba jednat s kra-
jem o jeho urychleném dobudování.

Velmi důležitou věcí je též prezentace 
nabízených příležitostí pro podnikate-
le. K tomu by měl, mimo jiné, sloužit 
webový portál Třebíč žije! Už pohled 
na jeho českou verzi je tristní, když 
mimo již zmíněného pozemku je na 
něm prezentováno pouze šest dalších 

nemovitostí. Z nich jsou městské pou-
ze dvě a jedná se o pronájem malých 
prostor, zbývající čtyři jsou fi rmy TT S. 
Ovšem nepříjemné překvapení nás 
čeká při pohledu na anglickou ver-
zi webu, kde pozemek v průmyslové 
zóně není nabízen vůbec, stejně jako 
městské nemovitosti, u budov TT S 
jsou pouze fotografi e. Tuto situaci je 
třeba urychleně napravit a zvážit, zda 
má město fungovat pouze jako realitní 
kancelář pro fi rmu TT S.

Je třeba začít intenzivně jednat s 
Czech Investem, vládní organiza-
cí zodpovědnou za příchod investo-
rů do Česka, a nabídku nemovitos-
tí přizpůsobit případným zájemcům, 
resp. nachystat jim ji „na míru“.  Účast 
zástupců města na „podnikatelských 
misích“, ať už do Jižní Afriky či jinam, 
je za této situace zbytečná a je pouhým 
plýtváním městskými penězi.

Jaromír Barák
člen zastupitelstva
Třebíč Občanům!

Město nabízí jen málo

Kauza asi třímilionového dluhu 
bývalého spolumajitele a ředitele 
Horáckých novin Františka Ryneše 
vůči svému společníkovi Marcelovi 
Nekvindovi pokračuje. 

Obvodní soud pro Prahu 4 dal 
v dosud nepravomocném rozhodnu-
tí za pravdu Nekvindovi. Po tomto 
rozsudku se Ryneš rozvádí se svou 
manželkou. Podle žalobců účelově. 
Nekvinda poté svou pohledávku pro-
dává Ladislavu Petrášovi, který od té 

doby vystupuje jako žalující strana.  
Již odročený soud z podzimu loň-

ského roku měl pokračovat v pro-
sinci. František Ryneš však podal 
dovolání, v němž právě řeší právní 
nástupnictví žalobce Ladislava Pet-
ráše. Soud řízení do rozhodnutí pře-
rušil. 

„Považuji to za právně neodůvodnitel-
ný krok mající jediný cíl, a to protáhnout 
řízení co nejdéle,“ říká právní zástupce 
Petráše.  -pk-

Rynešova kauza neskončila

Novou mluvčí Městského úřadu v 
Třebíči se stala od středy 14. ledna 
Irini Martakidisová. Na tiskové kon-
ferenci k zasedání rady města ji před-
stavil starosta Pavel Janata.

„Některé z vás znám, jiné ještě ne. 
Velmi se těším na naši spolupráci a 
věřím, že až mě lépe poznáte, budete se 
těšit také,“ konstatovala nová mluvčí 
před novináři. 

„Úřad získal velkou posilu, zkušenou 
odbornici, která díky práci na projektu 
Obce sobě zná dobře nejen samotnou 

Radnice má novou mluvčí

Irini 
Martakidisová

Třebíč a potřeby jejích občanů, ale i celý 
správní obvod. Jsem si jista, že komu-
nikace města bude ještě rozsáhlejší a 
četnější než dosud,“ uvedla tajemnice 
úřadu Simeona Zikmundová.   -zt-

(Dokončení ze str. 1)
Připomněl, že nové vedení radnice 

si na svém prvním zasedání jako jed-
nu z priorit vybralo podporu vytváře-
ní nových pracovních míst a podporu 
podnikatelských aktivit. 

To také okamžitě navázalo spolu-
práci s vedením hospodářské komory. 
Zastupitelstvo roli rozvoji zaměstna-
nosti přiřklo místostarostovi Pacalovi. 
Janata přiznal, že nabídku hospodářské 
komory ohledně cesty do JAR město 
přivítalo, protože spadala do záměrů. 

„Zcela logicky rada města pověřila 
účastí Pacala,“ vysvětlil Janata. Připus-
til, že vedení radnice tuto věc částečně 
podcenila. „Včas jsme o ní neinformovali 
a nevysvětlili důvody té cesty,“ podotkl. 

Některá média se této záležitosti cho-
pila sama a vylíčila ji v záporném svět-
le. „Rozhodně hodláme v nastoupené ces-
tě pokračovat,“ zdůraznil Janata.  

Svůj názor přidal i předseda předsta-

venstva Okresní hospodářské komory 
Richard Horký. „Je mi moc líto, co se sta-
lo. Ale dokážu pochopit pocity místosta-
rosty Pacala,“ začal. 

„Když se vrátím k misi, připravovali js-
me ji od října. Myslím, že je připravena 
kvalitně. Setkáme se tam s člověkem, kte-
rý je spojený s Třebíčí, studoval tady a má 
odsud manželku,“ naznačil. 

Tento člověk tam žije a podniká. 
Jihoafrický podnikatel upozornil na 
skutečnost, že v zemi je vysoký výskyt 
AIDS a nezvládnutá bezpečnostní situ-
ace zejména vůči bílým obyvatelům. 

Mnozí se již vystěhovali a další hle-
dají možnosti, kde by našli uplatně-
ní v klidné zóně. „Určitě je oslavíme 
a nabídneme jim Třebíč jako klidné 
bezpečné město i s možností bydlení,“ 
podotkl Horký.  „Musím jen říct, že 
to komoru nic nestojí, jen to zastřešuje,“ 
zdůraznil Horký. Cestu si platí jednot-
liví účastníci. 

Třebíč se mise do JAR...



STRANA  3 TN - ÚNOR 2015Aktuality

Vaše úkoly: • příjem a zpracování zakázek v SAP • organizace a koordinace seminářů se 
zahraničními partnery • činnosti v oblasti marketingu

Naše nabídka:
•  výkonu odpovídající ohodnocení 

a velmi dobré pracovní prostředí
•  zajímavou a zodpovědnou pra-

covní náplň
•  intenzivní zaškolení  

a zapracování
• možnost dalšího vzdělávání
• 5 týdnů dovolené

Vaše vypovídající podklady zašlete prosím na: zamestnani@wnt.com
WNT Česká republika s.r.o.  

Sokolovská 250, 594 01 Velké Meziříčí 

Váš profil:
• ukončené stredoškolské vzdělání
• komunikativní znalost AJ nebo NJ
• aktivní znalost MS Office
• zkušenosti z podnikové praxe vítány
• jisté vystupování a komunikativnost
•  organizační dovednosti, flexibilita  

a loajálnost
• znalost práce v SAP výhodou

WNT je dynamická a v Evropě expandující prodejní
organizace nástrojů pro třískové obrábění.
Pro posílení našich prodejních služeb v centrále
ve Velkém Meziříčí hledáme kandidáta na pozici

Obchodní referent-ka do zákaznického centra

Vaše úkoly: • příjem a zpracování zakázek v SAP • technicko-obchodní poradenství  
• práce v „nestandardním směnovém“ režimu

Naše nabídka:
•  výkonu odpovídající ohodno-

cení a velmi dobré pracovní 
prostředí

•  zajímavou a zodpovědnou  
pracovní náplň

•  intenzivní zaškolení  
a zapracování

•  možnost dalšího vzdělávání
• 5 týdnů dovolené

Vaše vypovídající podklady zašlete prosím na: zamestnani@wnt.com
WNT Česká republika s.r.o.  

Sokolovská 250, 594 01 Velké Meziříčí 

Váš profil:
•  ukončené středoškolské vzdělání technického směru
• komunikativní znalost AJ nebo NJ
•  zkušenosti z podnikové praxe na pozicích  

- technolog/programátor, technik obrábění nebo 
obchodně-technický prodejce nástrojů pro třískové 
obrábění vítány

• znalost práce v SAP výhodou
• jisté vystupování a komunikativnost
•  organizační dovednosti, flexibilita a loajálnost

WNT je dynamická a v Evropě expandující prodejní
organizace nástrojů pro třískové obrábění.
Pro posílení našich prodejních služeb v centrále
ve Velkém Meziříčí hledáme kandidáta na pozici

Obchodně-technický referent-ka s praktickými znalostmi 
třískového obrábění kovů

Vánoční sbírka na dobročinné úče-
ly v Třebíči přesáhla částku 42 tisíc 
korun. Sbírka běžela od středy 5. 
prosince loňského roku do neděle 
6. ledna letošního roku. Lidé mohli 
přispívat do schránky pod vánočním 
stromem na Karlově náměstí nebo 
posílat peníze přímo na speciální 
bankovní účet. Finanční prostřed-
ky věnovali také členové zastupi-
telstva města, kteří přispěli částkou 
15.600 korun. Společně se podařilo 
shromáždit částku 42.383 korun. 

Vánoční sbírka si v Třebíči vytvo-
řila dlouholetou tradici. Město vždy 
předává peníze na dobročinné účely. 
Tentokrát to bude ve prospěch Spo-
lečnosti pro podporu lidí s mentál-
ním postižením ČR, Okresní organi-
zace Třebíč. 

Finanční prostředky budou použi-
ty na pořádání rehabilitačních poby-
tů, víkendových sportovně-relaxač-
ních pobytů a na další aktivity, které 
společnost zajišťuje.   -zt-

Vánoční sbírka vynesla 
více než 42 tisíc korun

Vystoupí biotronik
V rámci   Duchovní Univerzity Bytí 

zájemci mohou   navštívit   přednáš-
ku biotronika   a fi losofa  Tomáše 
Pfeiff era.  Koná se v Třebíči v nedě-
li 22. února. Uskuteční se na adrese 
na ulici Mládežnická 229 na Klubu 
Hájek nad bazénem Laguna. Začí-
ná v 17 hodin. Návštěvníci si mohou 
připravit ústní i písemné dotazy. -zt-

Vyhlásili anketu
Třebíčská společnost Vrátka vyhlá-

sila anketu, zda by lidé uvítali v její 
provozovně výrobky pro psí mazlíč-
ky. Prosí o vyplnění krátkého dotaz-
níku ankety. Anketa jim pomůžu při 
zvyšování kvality služeb. -zt-

Rozšířili linky
Společnost MANN+HUMMEL 

se sídlem v katastru obce Nová Ves 
požádala o rozšíření linek měst-
ské hromadné dopravy v souvislos-
ti s dopravou třebíčských obyvatel 
do fi rmy. Od počátku února se linky 
rozšíří o čtyři nové spoje. 

Společnost opět navýšila počet 
zaměstnanců a do budoucna plánu-
je výstavbu nové haly. Město se na 
nových spojích bude podílet část-
kou 50 tisíc korun ročně, nejvyšší 
MANN+HUMMEL a menšími část-
kami obce Nová Ves a Přibyslav.  

 -zt-

Prvním občánkem 
roku je Ema

Prvním letošním občánkem Tře-
bíče se stala Ema Toufarová, která 
přišla na svět 1. ledna 2015 ve 21.31 
hodin v třebíčské porodnici. Holčič-
ka vážila tři kilogramy a měřila 49 
centimetrů. Novopečené mamince 
a jejímu miminku přišel v pondělí 
5. ledna s kyticí a drobným dárkem 
poblahopřát starosta města Pavel 
Janata společně s radní Marií Čer-
nou. -zt-

Třetí strážník získal 
zlatou medailí

Již třetím městským strážníkem, 
kterému Český červený kříž udělil 
zlatou medaili prof. MUDr. J. Janské-
ho, je Martin Pavlát.  Toto ocenění 
získá dárce po dovršení čtyřiceti bez-
příspěvkových odběrů krve. „Děku-
ji za Vaši ochotu zachraňovat životy 
a přeji Vám další čtyřicítku odběrů,“ 
ocenil strážníkův humánní postoj 
starosta Pavel Janata. Martin Pavlát 
daruje krev již 18 let.  -zt-

V Třebíči si připomněli 70. 
výročí osvobození Osvětimi, 
místem se stala Zadní synagoga. 

 Antonín Zvěřina

U příležitosti Dne památky obě-
tí holocaustu, 70. výročí osvobození 
Osvětimi, uspořádalo Městské kultur-
ní středisko Třebíč v úterý 27. ledna v 
15 hodin v Zadní synagoze v Třebíči 
malé pietní setkání.

Setkání zahájila ředitelka kultur-
ního střediska Jaromíra Hanáčková. 
Po židovské písni vystoupil historik 
Radovan Zejda. Poukázal na zrůd-
nost, která tehdy osoby židovské 
národnosti postihla. 

„Měli bychom si tuto skutečnost 
neustále připomínat, abychom se jí 
v budoucnu vyvarovali. Je to důležité 
zejména pro mladou generaci, problém 
máme velice blízko,“ poznamenal. 

Po básni a další písní starosta Pavel 
Janata a další přítomní položili květi-
ny k pamětní desce židovských obětí 
v synagoze. Následoval stejný akt na 
židovském hřbitově a u jednotlivých 
stolpersteinů, pamětních dlažebních 
kamenů, v židovské čtvrti a na Karlo-
vě náměstí. 

„Třebíč po staletí patřila mezi města s 
významným podílem obyvatel židovské 
národnosti. Do dnešních dnů se docho-
valo ucelené židovské město se dvěma 
synagogami, špitálem, chudobincem, 
rabinátem a řadou dalších významných 
objektů. Rozsáhlý židovský hřbitov patří 
k největším ve střední Evropě a je vzorně 
udržován,“ uvedla Hanáčková.

Připomněla, že celý urbanisticky 
výjimečný komplex byl v roce 2003 
spolu s bazilikou sv. Prokopa zapsán 

PAMĚTNÍ DESKA  Památce třebíčských obětí holocaustu 1939 – 1945 budila 
při pietním setkání pozornost. Foto: Antonín Zvěřina

Nesmíme zapomínat, říká historik

do seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO a stal se vyhledá-
vaným turistickým cílem.

„Atraktivní židovské památky lákají 
do Třebíče ročně desetitisíce návštěvní-
ků, židovská komunita však již ve měs-
tě neexistuje. Konečné řešení židovské 
otázky nacistických ideologů dostihlo v 
roce 1942 i pokojné rodiny třebíčských 
obchodníků, řemeslníků i intelektuá-
lů. Po válce se z koncentračních tábo-
rů vrátila necelá desítka přeživších. 
Židovské etnikum v Třebíči zaniklo,“ 
zdůraznila.

Třebíč si každoročně v měsíci květ-
nu připomíná odjezdy židovských 
transportů do Terezína. Město bylo 

tehdy shromaždištěm Židů z celého 
okolí, celkem jich bylo do koncent-
račních táborů odvlečeno téměř půl-
druhého tisíce.

„Město Třebíč nezapomíná na své 
násilně vyhoštěné a vyvražděné obča-
ny. Jejich památce každoročně věnuje 
i řadu kulturních akcí, které alespoň 
na krátký čas vrátí do uliček bývalého 
židovského ghett a hudbu, tance, zvyky, 
náboženství, vzdělanost i běžný denní 
život obdivuhodného židovského náro-
da,“ doplnila Hanáčková. 
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Starosta Třebíče Pavel Janata se 
v druhé části rozhovoru vyjád-
řil například ke sportu a kultuře 
v Třebíči. 

 Antonín Zvěřina

Co říkáte na kulturu v Třebíči?
Myslím si, že jsem poměrně kultur-

ní člověk, a domnívám se, že kultura 
je v Třebíči na velice slušné úrovni. Je 
tady celá řada akcí, a nemyslím tím jen 
koncerty či divadla, ale třeba Slavnos-
ti Tří kápí, které přispívají k atraktivitě 
kultury ve městě. I z hlediska výtvar-
ného je co nabídnout. Takže musí-
me jen dbát na to, aby úroveň rostla. 
Ale myslím si, že se jí z pozice vedení 
města zase tolik věnovat nemusíme. Je 
nastartovaná opravdu dobře. Za sebe 
mohu slíbit, že na tom kultura nebude 
hůř než před tím. 

A co říkáte na sport v Třebíči?
Tak tady jsem spíš teoretik než prak-

tik. Tedy sport sleduji, ale žádný aktiv-
ně neprovozuji. Ale i sport je samo-
zřejmě významnou součástí života 
člověka, zvlášť v dnešní době, kdy 
pohybu ubývá. Tím mám na mysli 
zejména masové akce. Ale jsou i lidé, 
kteří se tomu chtějí věnovat naplno a i 
ti si zaslouží podporu. Mnohdy lidem 
poskytují zábavu ve formě fandění pří-
mo v halách či na stadionech. Bohužel 
sport vyžaduje stále více peněz. Mám 
pocit, že dosavadní koncepce podpory 
sportu od města, se přežila. Byla tady 
nastavená pravidla, která v době svého 
vzniku byla velmi dobrá. Do té doby to 

Kulturních akcí je dostatek, říká Janata

bylo až příliš živelné. Připravujeme se 
na to, že koncepci již v roce 2015 pře-
hodnotíme a vytvoříme novou podo-
bu podpory sportu. Bude to zname-
nat sladění názorů v koalici i v celém 
zastupitelstvu. To jsou věci, které by 
měly mít širší podporu. 

Můžeme se dotknout i sociálních 
služeb?

To je velice důležitá oblast, která si 
také zaslouží pozornost města. Zvláš-
tě v regionu, který není ekonomicky 
silný. Těch potřebných lidí je tady celá 
řada. Ve městě působí mnoho posky-
tovatelů sociálních služeb. Ti se neo-
bejdou bez fi nanční podpory nejen 
od města, ale i od státu a kraje. Město 
má zpracovaný koncept, jak tyto služ-
by podporovat. Ale od příštího roku 
bude docházet k podstatným změ-
nám. Přestává přispívat ministerstvo 
práce a sociálních věcí, podpora pů-
jde přes kraje. Samozřejmě od měst a 
obcí také. A na tyto změny zareagovat 
musíme. Končí podpora některých 
individuálních projektů, což by neby-
lo dobré. A současná praxe v Třebíči 
na to není připravená. Čeká nás pře-
hodnocení způsobu podpory těchto 
poskytovatelů sociálních služeb. Takže 

vidíte, že máme před sebou práce 
poměrně hodně. A značná část musí 
začít po novém roce. 

Jak na vás působí v Třebíči škol-
ství?

Myslím si, že jde o oblast, která fun-
guje. Částečně ji dotuje stát a částeč-
ně město jako zřizovatel základních a 
mateřských škol. U středních škol roz-
počtem kraje. Tady zásadní problémy 
nevidím. 

Hovoří se často o Jaderné elek-
trárně Dukovany jako jednom z 
hlavních zaměstnavatelů v regionu. 
Město na to má jaký názor?

Podporujeme, aby jaderná elektrárna 
mohla fungovat déle, čili došlo k pro-
dloužení životnosti. Snažíme se dělat 
všechno pro to, aby se postavil pátý 
reaktor. To je pro město a celý region 
naprosto klíčový problém. My udělá-
me vše pro to, aby k tomu došlo. 

Jaký je váš názor na hazard ve měs-
tě?

Ten v Třebíči končí na konci příští-
ho roku. O tom rozhodlo již minulé 
zastupitelstvo. A já na tom nehodlám 
nic měnit. 

Bude se jednat o velký fi nanční 
výpadek?

V příštím roce počítáme, že příjmy 
poklesnou na dvě třetiny stávající část-
ky. Tuto částku dvanáct milionů korun 
máme v rozpočtu. Dříve se jednalo o 
18 či 19 milionů korun. V roce 2016 
už možná získáme jen nějaké doplat-

ky. Nezbývá, než se pokusit částku 
ušetřit či ji získat do rozpočtu jiným 
způsobem. 

Plánujete nějaké setkání s podni-
kateli?

S nimi se setkáváme a setkávat bude-
me. Už jsme jednali s vedením Okres-
ní hospodářské komory. Celou řadu 
věcí jsme si vysvětlili, celou řadu nastí-
nili. 

Máte představu, kolik zřídíte 
komisí?

Ty jsou zřizovány radou a myslím 
si, že jich bude stejně jako v minulém 
volebním období. Ale to ukáže čas. 

Třebíč se může chlubit mnoha 
parky...

Jsme rádi, že je tady máme a určitě 
budeme zeleň chránit. I když se jed-
ná o oblast, kde se k určitým úpra-
vám musí přistupovat. A to se nemusí 
každému líbit. 

Co městská policie?
Tu samozřejmě budu řídit, už jsem 

ji převzal od bývalého starosty. S jejím 
chodem jsem se již seznámil. Budeme 
se snažit najít cestu ke zlepšení spolu-
práce městské policie s policií státní. 
Slyšel jsem, že občas některé věci váz-
nou.

Budete spolupracovat s nemocni-
cí?

Ta patří pod kraj, ale je to významný 
zaměstnavatel ve městě. S vedením se 
určitě setkám. 

Pavel
Janata

Na úplný závěr loňského roku 
se mohla třebíčská DELTA rado-
vat z velmi hodnotného ocenění 
za rekonstrukci historicky velmi 
významné secesní stavby šestipod-
lažního hotelu Couronne, jež sídlí 
přímo v centru Prahy. Erik Štefa-
novič potvrdil, že to byla z hlediska 
logistiky prací velmi náročná a zce-
la mimořádná stavba.

Za výrazného přispění fi rmy DEL-
TA Projektconsult jako projektového 
manažera se na rohu Vladislavovy a Charvátovy 
ulice v samotném centru hlavního města z agónie 
probudila na podzim loňského roku šestipodlaž-
ní secesní budova, která byla již mnoho let nevy-
užívaná. Nový život do tohoto v mnoha ohledech 
výjimečného hotelu vlil spolu se svým týmem 
investor UCTAM Czech republic s.r.o. Secesní 
rodokmen stavby se podařilo doplnit o řadu pozo-
ruhodných designových řešení.

Znovuzrození secesní stavby
uprostřed Prahy

„Logistika výstavby byla značně komplikova-
ná, což bylo jednak dáno jejím umístěním ve fr ek-
ventovaném centru Prahy s jeho úzkými ulicemi, a 
dále také čilým stavebním ruchem, který v této čás-
ti v době rekonstrukce panoval, upřesnil Štefanovič. 
Vedle komplikované dopravy zvyšoval náročnost 
realizace díla striktní požadavek na zachování 
historického nádechu budovy s četnými histo-
rickými prvky. To byl nejen požadavek veřejné 

správy, ale také priorita zkušeného 
a vnímavého investora. Se smyslem 
pro barvy a design trval na preciz-
ním provedení všech restaurátor-
ských prací, a to jak vně, tak i uvnitř 
budovy. 

Řízení stavebního projektu
„Technické i kvalitativní nároky na 

realizaci díla byly velké, výstavba byla 
náročná,“ konstatoval Štefanovič. V 
jeho hlase však zněla hrdost na to, že 

právě na takové stavbě může DELTA plně uplatnit 
své zkušenosti. Kromě technického dozoru půso-
bila také jako projektový manažer a koordinátor 
bezpečnosti práce. Denní čas určený pro výstavbu 
byl striktně vymezen úřady a proto bylo zapotřebí 
beze zbytku využít ten, který byl k dispozici. V pra-
xi to znamenalo, že ve fi nální fázi realizace v jedno-
směnném provozu pracovalo na stavbě i 100 a více 
lidí z nejrůznějších oborů.

Secesní fasáda
Oprava takto komplikované fasády s jemnou 

štukaturou s kombinací štítků a fl orálních moti-
vů je velmi náročná a samozřejmě také nákladná. 
Původní zdobná fasáda a vnitřní omítky se sice z 
větší části dochovaly, jejich uvedení do původní-
ho stavu však není o nic snadnější než vytvoření 
replik v místech s velkým poškozením původních 
prvků. “Byla to nekonečná jemná práce vyžadující 
mimořádnou trpělivost a přesnost”, uvedl Štefano-
vič.

Čas byl velkou výzvou
Za nejnáročnější pro realizaci rekonstukce hotelu 

považuje Štefanovič sanaci objektu. “Vlhkost zadržo-
vaná v konstrukcích suterénu byla skutečně vysoká”. 
„Muselo být prováděno vysušování, což nás limi-
tovalo zejména časově, protože nebylo možné před 
snížením vlhkosti na požadovanou úroveň pokračo-
vat v dalších navazujících pracích. Byly zde apliko-
vány sanační omítky, byl vytvořen vzduchotechnický 
kanál pro odvádění vlhkosti” uzavřel Štefanovič.

Třebíčská DELTA získala ocenění za 
rekonstrukci pražského hotelu Couronne
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Recitační soutěž Hotelové ško-
ly a nyní i Obchodní akademie 
se stala tradicí.

 Antonín Zvěřina

Třináctka je pro zručné kumštýře 
zcela jistě šťastným číslem. I když    se 
třeba jedná jen a pouze o datum. Jede-
náct mladých recitátorek a recitátorů 
o tom přesvědčilo nejen sebe sama, 
ale také diváky školního kola soutěže v 
uměleckém přednesu poezie a prózy. 

Obchodní akademie a Hotelová ško-
la Třebíč totiž uspořádala školní kolo 
právě v úterý 13. ledna, jevištěm i hle-
dištěm zároveň byla školní budova v 
Borovině. Výkony jednotlivých sou-
těžících posuzovala odborná poro-
ta ve složení Mgr. Pavla Vítková, Mgr. 
Naděžda Malá   a Mgr. Kristina Vaň-
ková. Soutěž uváděl PaedDr. Miroslav 
Koupil.

Soutěže se zúčastnilo jedenáct recitátorů

V RECITAČNÍ soutěži zvítězila Lucie 
Březnová. Foto: Antonín Zvěřina

Vítězkou se stala Lucie Březnová z 
třetího ročníku oboru Cestovní ruch. 
Porota ocenila její odlehčený a hravě 

pojatý přednes básně Vratislava Blažka 
Život je bílý dům. 

Druhé místo připadlo Marii 
Součkové ze třídy OA1A                                                     
za procítěně podaný První list apošto-
la Pavla Korintským. Na třetím místě 
se umístil Stanislav Binder, žák třetího 
ročníku oboru Kuchař - číšník. Porotu 
zaujalo jeho originální ztvárnění bás-
ně amerického beatnického básníka 
Lawrence Ferlinghett iho Divočina. 

Všichni tři výše jmenovaní budou 
reprezentovat OA a HŠ Třebíč ve spá-
dovém kole Wolkerova Prostějova, 
které proběhne 17. února v hudebním 
oddělení třebíčské Městské knihovny. 
Zajímavým zpestřením celé kulturní 
akce bylo literární vystoupení herců 
Divadélka Safraporte Stanislava Binde-
ra a Miroslava Koupila. Přednesli prv-
ní část staročeské literární etudy Vidě-
ní pastýřů. Se svým Viděním pastýřů 

se představili třebíčské veřejnosti už 
v prosinci minulého roku při Advent-
ních dnech v Borovině. 

„Školní kolo soutěže v uměleckém před-
nesu poezie a prózy se stalo v naší škole 
každoroční tradicí. Jde nám především 
o to, abychom u žáka pěstovali hlub-
ší vztah k literatuře a zejména k mluve-
nému slovu. Žáka tím vychováváme a 
soutěž samotná je pak prostředkem naší 
výchovy, jejím završením. Snahou je , aby 
mladí recitátoři nalézali v uměleckém 
textu myšlenku, která je jim blízká, vlast-
ní a se kterou  se ztotožňují. Text musí 
recitátorovi - jak se říká „padnout jako 
ulitý“. A na recitátorovi je, aby jistou for-
mou prožitku přesvědčil samotné  poslu-
chače. Těší mě, že umělecký přednes před 
publikem neberou mladí recitátoři jako 
svoji povinnost, ale prožívají to jako svá-
tek,“ uvedl Miroslav Koupil.    

Od 1. května 2015 by měl být spuštěn testovací provoz 
nového dopravního terminálu u současného vlakového 
nádraží v Nádražní ulici. Stavba, která může výrazným 
způsobem zkvalitnit veřejnou dopravu, však má podle 
mého názoru jeden zásadní bezpečnostní problém. Tím 
je plánované zajíždění linky č. 1 k dopravnímu ter-
minálu.

Kritická situace může nastat při vyjíždění autobu-
su od terminálu na křižovatce u viaduktu směrem 
na Vaňkovo náměstí.  A právě tehdy může dojít k 
ohrožení bezpečnosti a zdraví osob. Důvod je prostý. 
Viditelnost do křižovatky je kvůli sloupům mostu v 
podstatě minimální a vzhledem k charakteru křižo-
vatky do ní bude vjezd především pro řidiče autobusu 
sázka do loterie. Jak to tedy dopadne?

Nejhorší variantou je bohužel dopravní nehoda, neboť 
auto jedoucí po hlavní silnici směrem do centra nebu-
de předpokládat, že mu cestu zkříží autobus vyjíždějící 
z vedlejší silnice, jehož řidič musí vjezd do křižovatky v 
podstatě riskovat. 

V této situaci tak osobní auto může narazit do boku 
autobusu, v jehož úrovni jsou umístěna sedadla pro ces-
tující, případně kočárek s dítětem. Navíc je toto místo 
mnohem méně zabezpečeno před střetem, než přední 
část autobusu. Pokud by nedošlo přímo ke střetu vozi-
del, dojde minimálně ke značnému zpomalení dopravy, 

a také k výrazným komplikacím na významné třebíčské 
silnici. 

Opět se bude opakovat stejný scénář, ovšem při troše 
štěstí zůstanou auto s autobusem stát pár metrů od sebe 
přímo pod železničním mostem. Situaci navíc mohou 
zhoršit další faktory, jako je mokrá nebo namrzlá 
vozovka či nerespektování dopravních značek.

Na tento problém jsem opakovaně upozorňoval na 
příslušných místech na městském úřadu a také jsem 
se situaci snažil vyřešit s místostarostou Vladimírem 
Malým. V obou případech mi bylo sděleno, že jsou 
tato rizika známá, ale i přesto se křižovatka otestuje 
na občanech i návštěvnících města tak, jak je vypro-
jektovaná. 

V plánu je pouze zvýraznění některých dopravních 
značek a na začátku provozu přítomnost městské poli-
cie, která zde ale nebude donekonečna. Návrh je sice po 
odborné stránce schválen, avšak realita je podle mého 
názoru jiná. Situaci jsem konzultoval s řidiči městské 
dopravy, s řidiči osobních automobilů i s běžnými spolu-
občany. Nikdo z nich nedokáže pochopit, jak vůbec měs-
to může křižovatku zprovoznit v tomto stavu.

Varianty na řešení tohoto problému jsou minimálně 

dvě. První možností je vybudování světelné křižovatky, 
druhou přetrasování linky č. 1 tak, aby se této situaci 
zabránilo. Linka č. 1 by tak jezdila kolem nemocnice a 
ulicemi Hrotovická, Březinova a Kosmákova. Oba tyto 
návrhy jsem předložil na odboru dopravy i přímo mís-
tostarostovi pro dopravu, nicméně mi bylo opět řeče-
no, že se to prostě zkusí…

Proč se ani jedna možnost nebude realizovat a my 
všichni budeme vystaveni nebezpečí? Pravým důvo-
dem jsou fi nance. Světelná křižovatka by vyšla měst-
ský rozpočet na přibližně 3 až 4 miliony korun. Změ-
na trasy linky č. 1 by v současné situaci stála více než 
půl milionu korun ročně. Ironií je, že vedení města je 
s tímto problémem seznámeno a v místech této křižo-
vatky jsou dokonce připraveny inženýrské sítě pro vybu-
dování semaforů. 

Kde tedy vzít peníze? Pro mnou preferovanou svě-
telnou křižovatku by se fi nanční problém mohl vyřešit 
poměrně jednoduše. Stačí, když se z uvolněných rad-
ních Ing. Marie Černé a MVDr. Pavla Heřmana stanou 
radní neuvolnění. Za 4 roky bychom ušetřili 6 milio-
nů korun, které by se daly se značnou rezervou využít 
na řešení tohoto zásadního bezpečnostního problému. 
Bohužel, současné koalici záleží spíše na osobním pro-
spěchu, než na zdraví a spokojenosti občanů…

 Aleš Novák

Vedení města chce testovat 
bezpečnost křižovatky na občanech

Z dopisů čtenářů

TŘEBÍČSKÝ Klub Zdraví pořádal relaxační odpoledne, při kterém účastnice vytvářely 
náramky „shamballa”. Akce se vydařila, všechny si odnesly krásné výrobky a těšily se, že doma 
budou pokračovat v nově získané dovednosti. Zúčastnily se ženy a dívky různého věku. Někte-
ré již jsou pravidelnými návštěvnicemi, jiné přišly poprvé. Foto: archiv Klubu Zdraví

Ženy vyráběly náramky
V roce 2014 se v matričním obvo-

du Městského úřadu Třebíč zazna-
menalo celkem 1989 matričních 
události, z toho 1213 narozených 
dětí, 216 sňatků a 724 úmrtí.

Z celkového počtu 1213 naroze-
ných dětí je 579 děvčat a 634 chlap-
ců a 21 párů dvojčat. Narozeným 
dětem dávali jejich rodiče nejčastěji 
jména Jakub a Eliška.

Mezi nejoblíbenější chlapecká jmé-
na v roce 2014 patřila: Jakub (39x), 
Tomáš (33x), Jan (32x), Matěj 
(27x), Vojtěch (23x), Adam (22x), 
z dívčích jmen: Eliška (26x), Tere-
za (25x), Natálie (19x), Sofi e (17x), 
Adéla (16x), Klára (16x).

Z 216 uzavřených sňatků bylo 52 
církevních a 69 sňatků uzavřených 
mimo úředně stanovenou obřad-

ní síň. Před římskokatolickou círk-
ví bylo uzavřeno 45 obřadů a jeden 
sňatek se konal před Náboženskou 
společností Svědkové Jehovovi, dva 
sňatky se konaly před církví Husit-
skou a čtyři sňatky před Evangelic-
kou církví. 

Novomanželé si řekli své „ano“ 
také mimo obřadní síň, například v 
Zadní synagoze, v bylinkové zahrád-
ce u Baziliky sv. Prokopa, na zámku 
ve Valči, Kojetice - Sádek, ale také 
na vlastních zahradách, U Kostelíč-
ku, na Hrádku, na atletickém stadi-
onu nebo na baseballovém hřišti. 
Do pamětní knihy Městského úřadu 
Třebíč se zapsal manželský pár, kte-
rý v loňském roce oslavil 50. výročí 
svatby - zlatou svatbu. -zt-

Oblíbená jména: Eliška a Jakub
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Služby LSPP stomatologické na ÚNOR 2015
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  1. 2. neděle  MDDr. Beníček Tomáš  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o, 
     Kpt Jaroše 1123 Třebíč  568 826 880, 776 166 268
  7. 2. sobota  MUDr. Machová Eva Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568 620248
  8. 2. neděle  MDDr. Blažek Jan Sv. Čecha 840/39  Třebíč    568 844002
14. 2. sobota  MDDr. Blažek Jan Sv. Čecha 840/39   Třebíč    568 844002
15. 2. neděle  MUDr. Machová Eva Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568 620248
21. 2. sobota  MUDr. Machová Eva Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568 620248
22. 2. neděle  MUDr. Cafourek Jiří  Vltavínská 1346 Třebíč   568 843787
28. 2. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568 620248

Akce pro seniory. 
Od vlastnického kostela k soukro-

mé kapli, 2. část
Pondělí 2. února, 9 hod., sál hudeb-

ního oddělení 
Přednáší Mgr. Aleš Flídr, Masaryko-

va univerzita. 

Pondělí 16. února, 9 hod., sál 
hudebního oddělení 

Druhé setkání z cyklu přednášek s 
Ing. arch. Luborem Herzánem.

Taoistické tai chi - vnitřní umění 
pro zdraví 

Pondělí 23. února, 9 hod., sál 
hudebního oddělení 

Francouzský klub
Čtvrtek 5. února, 17 hod., sál 

hudebního oddělení
Jan Kubica: Postřehy z toulek au-

tem po Francii.
Literární francouzský klub

Čtvrtek 12. února, 16.30 hod., klu-
bovna dospělého oddělení

Mgr. Aleš Říman: Alexandre Dumas.

Max Kašparů: Jak mít vztah, který 
vydrží

Pondělí 9. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení 

Wolkrův Prostějov 
Úterý 17. února, 15 hod., sál 

hudebního oddělení 
57. festival poezie

Bádání s GLOBE
Pondělí 23. února, 17 hod., sál 

hudebního oddělení
Přehlídka aktivit přírodovědně zamě-

řeného dlouhodobého projektu ZŠ 
Kpt. Jaroše GLOBE. 

Výstavy
Veloma, Madagasikara! 
3. února - 11. března, sál hudební-

ho oddělení 
Výstava fotografi í Davida Břízy. 

Zaklínači kovu. Práce žáků oboru 
umělecký kovář a pasíř Střední prů-
myslové školy Třebíč

2. února – 13. března, klubovna a 
dospělé oddělení. Vernisáž v pondělí 
9. února v 10 hod.

Miroslav Ondrák: Fotografi e
2. - 27. února, pobočka Modřínová
Výběr z tvorby amatérského fotogra-

fa.
NEPŘEHLÉDNĚTE!

S platností od února Městská knihov-
na v Třebíči zavádí vstupné na kulturní 
a vzdělávací pořady ve výši 20 korun, 
nebude-li ve výjimečných případech 
stanoveno vstupné vyšší. Opatření se 
netýká vernisáží výstav a dopoledních 
akcí pro děti organizovaných ve spolu-
práci se ZŠ a MŠ.

Třebíčské centrum
Únor – měsíc pro zdraví 

a sebepoznání
1.-28. 2. VZTAHY V MANŽEL-

STVÍ A RODINĚ
Zapojujeme se do kampaně Sítě 

mateřských center
2. 2. 10.30 - 12 Klub Miminko: 

Kosmetika pro zdraví miminka
3. 2. 10.30 – 12 Cvičení pro zdraví - 

posílení celého těla
6. 2. 10.30 - 12 Klub Batole: Posilo-

vání hrubé motoriky
9.-15. 2. NÁRODNÍ TÝDEN 

MANŽELSTVÍ mott o 2015 „Šťastně 
až do smrti? Není to jen pohádka? Jak 
mít vztah, který vydrží…“ (výstava a 
anketa v prostorách Centra)

9. - 10. 2. OHK Třebíč: Slaďování 
pracovního a rodinného života

9. 2. 10.30 - 12 Klub Miminko: Psy-
chomotorický vývoj kojence - vliv 
rodičů na rozvoj dětí

10. 2. 10.30 - 12 Kurz zdravého 
vaření – téma: Cibulové zelí

10. 2. 14 - 16 MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autiistické-
ho spektra

10. 2. 15 - 16.30 Rukodělná akce: 
Valentýnské dílničky - potěšte dárkem 
své MILOVANÉ

12. 2. 8 - 17 Tvoříme pro radost - 
vlastnoručně vyrobené dárečky 

12. 2. 10.30 - 12 Manželství - jak 
mít vztah, který vydrží

12. 2. 18 – 20 Rukodělný kurz: 
Valentýnské tvoření

13. 2. 10.30 – 12 Klub Batole: Jak 
zvládat manželství a vztahy - pomůže 
nám kniha?

14. 2. 10 – 17 PŘEMĚNA ŽENY 
aneb tým odborníků radí

16. 2. 10.30 - 12 Klub Miminko: 
Vyhlášení 10. ročníku NEJ MIMI 
2014 - amatérské fotografi e dětí naro-
zených v roce 2014 vybíráme do 31.1.

Hodnocení fotografi í v rámci dopro-
vodné fotosoutěže NEJ MIMI SYM-
PATIE probíhá od 1. 2. do 13. 2. 2014 
na www.trebicskecentrum.cz

17. 2. 10.30 – 12 Uvědomování a 
prosazování 

19. 2. 10 - 12 Prodejní akce MATÝ-
SEK – prodej kvalitního českého zboží 
pro děti i dospělé

20. 2. 10.30 - 12 Klub Batole: Pro-
tažení s písničkou (rytmizace, rozvoj 
jazykových schopností)

21. 2. 14 - 17 Tvořivé odpoledne: 
Mozaika ze střípků

23. - 27. 2. Potraviny zdravé výživy 
a fair trade produkty – prezentace, 
prodej a ochutnávka, výměna zkuše-
ností a receptů

23. 2. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Zdravý úsměv - orální hygiena dětí 
kojeneckého věku

24. 2. 8.30 – 11 Měření tlaku, cuk-
ru, tuku a cholesterolu (spolupráce se 
SZŠ Třebíč)

24. 2. 12.30 - 14.30 SCREENIN-
GOVÉ VYŠETŘENÍ ZRA KU DĚTÍ 

26. 2. 14.30 - 16 Zdravá dílna: Jídlo 
plné energie

26. 2. 15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření – téma: Zeleninová očistná 
polévka

27. 2. 10.30 - 12 Klub Batole: Vliv 
her v rozvoji emoční inteligence

Městská knihovna

Farní kavárna
14. února v 19 h  
Židovské tance a modlitba ges-

tem. 
Provází paní Jana Kopečková.

Výstava Jana Horkého Retrospek-
tiva potrvá v Galerii Ladislava Nová-
ka do neděle 15. března. Výstava je 
pořádána k autorovým 80. narozeni-
nám.

Známý třebíčský výtvarník, před-
seda Výtvarné skupiny, se věnuje 
kresbě, akvarelu, ale i olejomalbě. 
Nejraději tužkou, uhlem či rudkou 
zachycuje své dojmy v přírodě, ale i 
kouzlo staré Třebíče. Je rovněž auto-
rem pohlednic s motivy Židovského 
města.

Úvodní slovo na vernisáží předne-
sl Jan Dočekal. „Jan Horký je typický 
výtvarník amatér,“ představil zkraje 
autora. Podle něj, pokud se někdo 
takto věnuje výtvarnému umění, 
musí ho mít rád. 

„Horký už v době školní docházky 
zjistil, že kreslení mu docela jde, tudíž 
se to snažil rozvíjet,“ naznačil Doče-
kal. Za více než 60 let tvorby vytvo-
řil mnoho kreseb a mnoho obrazů. 
„Jestli se podíváme, co dosud Jan Hor-
ký vytvořil, jedná se o více než 600 kre-
seb a maleb,“ uvedl Dočekal. 

Připomněl, že vždy Horký ke kra-
jině přistupoval s určitou pokorou. 
Snaží se zobrazovat viděné, zároveň 
do tvorby vkládá stránku citovou. 
„Ta se projevuje zjemněním barev a 

Výstava připomíná 
výročí Jana Horkého

VÝSTAVA Jana Horkého začala ver-
nisáží a předáním květin.

 Foto: Antonín Zvěřina

kresby samotné,“ podotkl Dočekal. 
Zdůraznil, že i výtvarník, který nemá 
titul, se může stát uznávaným, jako 
právě Jan Horký.  -zt-

Výstava představí Jiřího Brázdy
Vernisáž výstavy Jiřího Brázdy se uskuteční v Galerii Malovaný dům v Třebíči 

ve středu 4. února od 17 hodin. Pro veřejnost se otevře o den později a potrvá do 
29. března. Jiří Brázda studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole obor hrač-
ky a dekorativní předměty, poté na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u 
prof. Z. Sklenáře a J. Mikuly. 

Věnuje se kresbě, malbě a grafi ce, kde používá různých kombinovaných tech-
nik. Je rovněž známým tvůrcem exlibris a v tomto oboru získal četná oceně-
ní doma i v zahraničí. Uspořádal řadu samostatných výstav a účastnil se mnoha 
výstav kolektivních. -zt-

Dva plesy 
a karneval

Ples třebíčských farností se koná 
v pátek 13. února od 20 hodin v 
kulturním domě na Hájku. Dary 
do tomboly se předávají do nedě-
le 8. února v bazilice. Ples Halaho-
je se uskuteční v sobotu 14. února 
v Domě zahrádkářů v Třebíči - ten-
tokrát na téma Hoří, má halahol-
ko. Ples bude ve stylu 60. let, proto 
pořadatelé prosí všechny návštěvní-
ky, aby se na ples dostavili v obleče-
ní v tomto stylu.

Halahojův karneval se bude konat 
14. února v Domě zahrádkářů v Tře-
bíči. Začíná v patnáct hodin, od 17 
hodin se návštěvníci mohou těšit na 
pohádku Včelí medvídci zpívají.  -zt-

Wolkrův Prostějov 
se hlásí

Městské kulturní středisko Tře-
bíč vyhlašuje ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Třebíč spádové kolo 
recitační soutěže Wolkrův Prostějov. 
Koná se v úterý 17. února v 15 hodin 
v hudebním oddělení městské knihov-
ny. Kromě studentů středních škol, se 
mohou přihlásit i zájemci z řad veřej-
nosti do 35 let. 

Přihlášky si lze vyzvednout v poklad-
ně Národního domu. Uzávěrka je 10. 
února. Přihlášky posílejte na adresu 
Městské kulturní středisko Třebíč, M. 
Čermáková, Národní dům, Karlovo 
nám. 47, 674 01, nebo je můžete osob-
ně přinést do Malovaného domu, či do 
pokladny v Národním domě. -zt-
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Program kina Pasážs

Od čtvrtka 29. ledna  do neděle 1. 
února

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ 
HROBKY

Repríza rodinné dobrodružné kome-
die USA v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.  
Mládeži přístupný

Od pátku 30. ledna do neděle 1. 
února 

MORTDECAI: GRA NDIÓZNÍ 
PŘÍPAD

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

Městské kulturní středisko Centrum DaR

Klub seniorů
Čtvrtek 12. února ve 14 hodin – 

baletní sál Pasáž
TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 

SENIORY

Pátek 13. února ve 14 hodin – 
Národní dům, malý sál

PĚSTOVÁNÍ TEPLOMILNÉ 
ZELENINY, OCHRA NA ROST-
LIN – přednáška pana Blažeje Bob-
ka, předsedy územního sdružení 
Českého zahrádkářského svazu v 
Třebíči.

Čtvrtek 26. února ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY 

Pátek 27. února 2015 v 15 hodin 
– Národní dům, velký sál

Maškarní taneční zábava
K tanci a poslechu hraje KS KVAR-

TET

PROGRA M PRO ŠKOLY
Úterý 10. února – Národní dům
OD KLASIKY K JAZZU – hudeb-

ně-vzdělávací koncert Českého saxo-
fonového kvarteta

Středa 11. února – Národní dům
JAK KRA KONOŠ PEKA ŘKU 

JÍŘU NAPRA VIL – pohádku pro 
nejmenší děti zahrají herci Divadla 
HP Praha.

Pondělí 23. února – Národní dům
ČARODĚJNÁ POHÁDKA  – 

pohádkový příběh z pokladnice 
českých pohádek připravili herci 
Divadýlka MRA K.

Od pondělí 2. do středy 4. února
M O D E L K Y s.r.o.
Premiéra úplně blonďaté komedie 

ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 2. do středy 4. února
WHIPLASH
Premiéra dramatu USA. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 5. do středy 11. února
Upozornění: čtvrtek – neděle ve 

3D, pondělí – středa ve 2D
SPONGEBOB VE FILMU: 

HOUBA NA SUCHU
Premiéra animované rodinné kome-

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

Od pátku 6. do neděle 8. února
NEZLOMNÝ
Premiéra válečného dramatu USA. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 9. do středy 11. února
FOTOGRA F
Repríza tragikomedie ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.   
Mládeži do 15 let nepřístupný

UPOZORNĚNÍ: PŮLNOČNÍ 
PREMIÉRA  FILMU PADESÁT 
ODSTÍNŮ ŠEDI 

12. ÚNORA  V 00:01 HOD.!!!

Od čtvrtka 12.  do středy 18. úno-
ra

UPOZORNĚNÍ: Čtvrtek 12. 
února v 17.00 hod.!

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Premiéra erotického fi lmu USA.
Začátky představení v 19.30 hod. 
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pátku 13. do středy 18. února
Upozornění: pátek – sobota ve 

3D, neděle – středa ve 2D
ZVONILKA  A TVOR NETVOR 
Premiéra animovaného fi lmu v čes-

kém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 19. do neděle 22. 
února

PADDINGTON
Repríza rodinného fi lmu Velké Bri-

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

Od pátku 20. neděle 22. února 
KOBRY A UŽOVKY
Premiéra dramatu ČR. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 23.  do čtvrtka 26. 
února

BABOVŘESKY 3
Repríza komedie ČR. 
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 23.  do středy 25. 
února

JUPITER VYCHÁZÍ
Premiéra akčního dobrodružného 

sci-fi  od tvůrců trilogie Matrix.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

1. 2. - 28. 2. Týdny zdraví
2. - 27. 2. Potraviny zdravé výživy 

a fair trade výrobky - ochutnávka a 
prodej, výměna zkušeností a receptů

3. 2. 10.30 - 12.00 Tvořivé dopo-
ledne

9.-15. 2. NÁRODNÍÍ TÝDEN 
MANŽELSTVÍ

mott o 2015: Šťastně až do smrti? 
Není to jen pohádka? Jak mít vztah, 
který vydrží… Je šťastné manželství 
utopie? Přijďte i vy se podělit o své 
zkušenosti…

10. 2. 10.30 - 12 Jak řešit konfl ikty 
v manželství a rodině - beseda, dis-
kuse, sdílení zkušeností

12. 2. 10 - 12 Radujme se s 
DaRem aneb zábavné dopoledne 
pro celé rodiny! - oslavy 4. naroze-
nin Centra DaR - tvoření, odměny a 
spousta zábavy

12. 2. 15.30 - 17 Tvořivé odpo-
ledne: Valentýnské dílničky

17. 2. 8.30 - 11 Měření tlaku, 
tuku, cukru a cholesterolu

24. 2. 10.30 - 12 Kurz zdravého 
vaření: Tempeh se zeleninou

24. 2. 10 - 12 SCREENIINGO-
VÉ VYŠETŘENÍÍ ZRA KU DĚTÍÍ 
(objednání nutné)

26. 2. 10.30 - 12 Zdravý úsměv -- 
orální hygiena pro nejmenší - bese-
da s odborníkem, praktické ukázky, 
nácvik

26. 2. 15.30 - 17 Tvořivé odpo-
ledne: Nápadité zvonkohry

Divadla a koncerty
9. 2. 2015 v 19 hod. - Národní dům
MARTIN ZOUNAR a LEŠEK 

SEMELKA 
Zábavný pořad s oblíbeným hercem, 

vypravěčem, moderátorem Martinem 
Zounarem a skvělým hudebníkem 
Leškem Semelkou. 

12. 2. 2015 v 19 hod. - Národní 
dům

ŠTĚPÁN MARKOVIČ & GIPSY 
GROOVE

Energická show muzikantů, kteří 
hráli s Ray Charlesem, Lizou Minnelly, 
Billem Clintonem, Dougem Wimbis-
hem, Jamesem Brownem, Gipsy.

17. 2. 2015 v 18 hod. - Foyer diva-
dla Pasáž - II. koncert KPH

JAROMÍR ZÁMEČNÍK
Laureát mnoha domácích a zahranič-

ních soutěží vykouzlí pestrý program 
na netradiční knofl íkový akordeon 
neboli bajan.

18. 2. 2015 v 19 hod. - Divadlo 
Pasáž

VOJTĚCH DYK & B-SIDE 
BAND

Jedinečné vystoupení brněnského 
B-Side Bandu s populárním zpěvá-
kem Vojtěchem Dykem v rámci turné 
„DESKA  TOUR JARO 2015“.

20. 2. 2015 od 20 do 1 hod. - 
Národní dům

DISKOTÉKA  OLDIES HITŮ DJ 
IVANA MEJSNARA 

Nenechte si ujít „Bezstarostnou jíz-
du“ historií Oldies Diskohitů 60-90. 
let.

22. 2. 2015 v 15 hod. - Divadlo 
Pasáž - PRO RODIČE S DĚTMI

Divadlo MALÉhRY Brno
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Poetická humorná pohádka na moti-

vy Hanse Christiana Andersena.

23. 2.2015 v 19 hod. - Divadlo Pasáž 
- I. představení abonentní skupiny A

Divadlo pod Palmovkou Praha
OTHELLO
Slavná tragédie Williama Shakespea-

ra zasazena do vojenského prostředí.

26. 2. 2015 v 19 hod. - Národní 
dům - II. koncert HS

PAVEL DOBEŠ
Vystoupení folkové stálice, kterého 

na kytaru doprovodí Tomáš Kotrba.

Od pátku 27. února do neděle 1. 
března

SEDMÝ SYN
Repríza dobrodružného fantasy fi lmu 

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

Od pátku 27. února do neděle 1. 
března

ŽENA V ČERNÉM 2: ANDĚL 
SMRTI 

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

FILMOVÝ KLUB 
Začátky představení 

v 19.30 hod.
Čtvrtek 5. února
ZORA N, MŮJ SYNOVEC IDIOT 
Premiéra komedie Itálie.

Čtvrtek 12. února
BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ 
Premiéra dramatu Polska/Německa/

Francie.

Čtvrtek 19. února
HAMLET PODNIKÁ
Premiéra tragikomedie Finsko.

Čtvrtek 26. února
VÝCHOZÍ BOD
Premiéra dokumentu USA.

Klub zdraví Třebíč
Sobota 31. 1. 18 – 20 hodin 
Na maximum 
Přednáší Th B. Jan Majer.
Každý z nás má 24 hodin denně. 

Rozdíl je v tom, jak těch 24 hodin 
prožijeme. Jak vytěžit z života MAXI-
MUM a nezbláznit se z toho? 

Neděle 1. 2. 15.30 – 18 hodin Rela-
xační odpoledne

Výroba valentýnských dekorací
Výroba papírových dekorací a přání 

k Valentýnu či k jiným příležitostem, 
především pomocí Big – Shotu, což je 
vyřezávací a embosovací strojek. 

Sobota 7. 2. 17 – 18.30 hodin
  Umíme správně naslouchat dru-

hým?
Přednáší Mgr. Pavla Nečasová.
Asertivita jako způsob komunikace. 

Vliv temperamentu při komunikaci. 
Využití schopnosti empatie v životních 
situacích. 

 
Sobota 28. 2. 17 – 18.30 hodin
 Pět tajemství, která musíte objevit 

dříve, než zemřete
Přednáší Th B. Jan Majer.
Člověk si dříve nebo později položí 

otázku, co to znamená vést hodnotný a 
smysluplný život. Někdy je život krátký 
a my vlastně nikdy nevíme, kolik nám 
zbývá času, abychom nalezli tajemství 
šťastného života. 

Neděle 1. 3. 15.30 – 18 hodin Rela-
xační odpoledne

Kurz kreslení
Mnoho lidí by rádo kreslilo, ale neví, 

jak na to. A někteří z nás to zkouší, ale 
výsledek je často jiný, než bychom 
chtěli. Kde dělám chybu? A co je vlast-
ně špatně? Někdy stačí málo, abychom 
rozvinuli talent, který v nás je. 

Místo konání: Adventní dům, Jung-
mannova 16, Třebíč
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Hotel Zámek Vale  se nachází v klidném a malebném prost edí Vyso iny, 15 kilometr  jihovýchodn  od T ebí e.
Po velkolepé rekonstrukci byl slavnostn  otev en v ervnu 2013. Od té doby poskytuje svým host m ubytování 
v historických i moderních pokojích, reprezentativní prostory pro po ádání kulturních a spole enských akcí, 
svatebních ob ad  a hostin, školení a seminá .  
Od lo ského roku nabízí nevšední zážitky také nov  otev ené wellness centrum, které tvo í vyh ívaný venkovní 
bazén, vnit ní bazén, ví ivý bazén, relaxa ní zóna a saunová vesni ka s p ti druhy saun.

Srde n  Vás zveme:
na pravidelné hudební ve ery (Duo Band a Ve-
ronika, skupina Ládi Kerndla – Slow Hand Band, 
Lazaret,… ), Valentýnské, Velikono ní, Májové 
pobytové balí ky a tyto akce:

 14. 2. Valentýnská tane ní zábava se skupinou 
Lazaret, a po celý víkend speciální valentýnské 
menu

 4. 4. Ochutnávka vína s cimbálovkou, a po celý 
víkend tradi ní velikono ní pokrmy 

 5. 4. Velikono ní zábava se skupinou Lazaret 
 21.6. Zámecké slavnosti s dechovou kapelou 

Túfaranka a skupinou Slow Hand Band.

www.hotel-valec.cz
tel. 724 400 497
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otevírací doba: sobota–neděle
10–17 hod.

Novinka pro vás: 
nov  hv zdné nebe a 
osv tlené soupravy!
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Chcete před zahájením jara ně-
co udělat pro své zdraví? Obecně 
se v současné době lidé cítí mno-
hem více nemocní a unavení. To 
způsobuje nejen předjarní a jarní 
únava, ale celý životní styl. 

Neustále zanášíme tělo látkami, 
které pro ně nejsou přirozené, ať 
je to kofein, abychom povzbudi-
li organizmus, vdechujeme škod-
livé plyny a výpary, stravujeme se 
v rychlých občerstveních a stres 
zaháníme alkoholem a cigareta-
mi. To vše snižuje imunitu a za-
příčiňuje celou řadu civilizačních 
chorob.

Cítíte se unaveni, máte problé-
my se zažíváním, jste náchylní k 
nemocem, zhoršila se vám pleť, 
trpíte otoky? Možná, že příčinou 
vašich potíží je organizmus zane-
sený škodlivými látkami. V tom-
to případě je vhodná detoxikační 
kůra. 

Tak jak myjeme tělo zvenčí, mě-
li bychom se věnovat i vnitřní hy-
gieně. Pravidelná detoxikace by 
se měla stát součástí života. Měli 
bychom se snažit  o udržení  své-

ho zdraví dřív, než budeme mu-
set k lékaři. 

A právě vnitřní očista je nej-
vhodnější v tomto období. 

Detoxikace tělo ozdraví, omladí 
a zbaví zatěžujících látek a toxinů 
a dodá nám tak více energie. Ta-
ké podpoří organismus při shazo-
vání přebytečných kil.

Vzhledem k tomu, že toxické 
látky se do těla dostávají nepřetr-
žitě po  celý život, má detoxikace 
svůj význam po celý život. Zdra-
ví je pocit duševní a tělesné po-
hody, abychom toto podpořily, je 
třeba provádět preventivní deto-
xikaci, neboť jen tkáň zbavená to-
xinů pracuje bezchybně. 

Detoxikaci provádíme 
na Stomatologické poliklinice 

Vltavínská 1289, Třebíč
www.detoxikacetrebic.cz  

Objednání 
na tel. čísle 737 429 270

Cena za jednu 
proceduru 300,- Kč, 

při zakoupení 5 procedur 
a více cena 250,- Kč.

(PI-t02-detoxD)

Detoxikace – cesta ke zdraví

Lidé, které trápí např. pooperační 
jizvy, důsledky akné či estetické ne-
dostatky způsobené jejich zdravot-
ním stavem, určitě zajímá, na které 
zákroky přispívá pojišťovna?

Žádné estetické zákroky, ani odstra-
ňování jizev nehradí zdravotní po-
jišťovny. Jsou ale možné příspěvky z 
různých preventivních fondů pojišťo-
ven, např. na vyšetření znamének.

Jak jste se k oboru dostala a kde 
jste načerpala zkušenosti?

Pracuji v oboru kožního lékařství 24 
let, z toho 10 let jsem byla ve funkci 
primářky kožního oddělení v novo-
městské nemocnici. Po zrušení kož-
ního oddělení jsem se chtěla osamo-
statnit.

   

Paní doktorko, zabýváte se i der-
matovenerologií, čili léčením dů-
sledků pohlavních chorob na kůži a 
sliznicích.

Je v ohledu pohlavních nemocí si-
tuace na Vysočině vážná?

Kraj Vysočina byl vždy krajem s re-
lativně nízkým výskytem pohlavních 
chorob. Nebezpečím jsou hlavně 
skryté neléčené formy a promiskuita. 

Kde novou ambulanci nalezneme 
a její ordinační hodiny? 

Ambulance se nachází v druhé bu-
dově polikliniky (za lékárnou), v 
prvním patře. Pacienti se mohou te-
lefonicky objednávat, od února pro-
vádíme výkony každý den.

 (PI-z02-derD)

Ve Žďáru otevřela ambulance 
estetické dermatologie

Začátkem letošního ledna  zahájila 
ve Žďáru nad Sázavou činnost este-
tická a konzultační kožní ambulance 
MUDr. Evy Pelikánové.

V našem městě i v celém Kraji Vy-
sočina jde o zcela ojedinělou ambu-
lanci s podobným záběrem.

Lékařka se  věnuje estetické der-
matologii, poradenství a komplexní 
péči v oboru dermatovenerologie 
pro dětské i dospělé pacienty.

Do její kompetence  patří i vyšetřo-
vání znamének, zlepšování projevů 
akné, pigmentací a poradenství.

Estetickou dermatologii si  mnozí  
z nás spojují s vylepšováním vizáže 
a  bojem proti příznakům  stárnutí 
pleti.  V ambulanci bude možné si 
také nechat odstranit tetování, strie, 
metličkové žilky, celulitidu, může-
me se objednat na epilaci a depilaci, 
pomohou nám tu i od nadměrného  
pocení.

Jak lékařka předesílá, některé tyto 
procedury včetně odstraňování zna-
mének laserem budou nabíhat po-
stupně, protože jsou  k  nim  potřeba 
speciální lasery.

Krátký rozhovor s  MUDr. Evou Pelikánovou:
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Výrobní fi rma Fraenkische CZ, s.r.o. defi nitivně 
vstoupila do klubu pěti největších zaměstnavatelů tře-
bíčského regionu. V počtu zaměstnanců přesáhla hrani-
ci 650 a v ročních tržbách atakuje metu jedné miliardy 
korun. Nebývalá dynamika jejího rozvoje je způsobe-
na mnoha faktory, z nichž nejdůležitější jsou dva: ak-
ceschopnost, odhodlání a profesionalita jejích zaměst-
nanců a s tím související upevnění pozice fi rmy v celém 
koncernu Fränkische.

Budova výrobního závodu v Okříškách je nepřehléd-
nutelná, ať už člověk cestuje z Třebíče do Jihlavy vlakem 
nebo po silnici. Vyrostla na zelené louce v roce 2007 a v 
roce 2013 se rozšířila o další prostory, takže nyní její vý-
robní plochy zaujímají rozlohu 19.000 m2. Vyrábějí se 
zde plastové trubičky a hadičky pro automobilový prů-
mysl a bílou domácí techniku.

Ke slovu se nejdřív dostávají konstruktéři, kteří výro-
bek vyvíjejí a tvarují v 3D počítačových konstrukčních 
programech. Pracují nejenom pro závod v Okříškách, 
ale i pro sesterské fi rmy v zahraničí a proto se musejí 
dorozumět anglicky nebo německy. Benefi tem pro ně 
je, že jsou neustále ve spojení s kolegy z jiných zemí a 
mají tak přístup k informacím o nejnovějších trendech 
v oboru.

V Okříškách najdeme rovněž oddělení vývoje nových 
výrobků a výroby tvarovacích forem, kde se ke slovu 
dostanou technologové a specializovaní řemeslníci. 
Jedná se nejen o odborníky na plasty, ale také o zámeč-
níky, svářeče a nástrojáře. Vlastní výroba pak potřebuje 
šikovné seřizovače a obsluhu výrobních linek, odborní-
ky na kvalitu, logistiku a zásobování. S růstem fi rmy tak 
roste i poptávka po kvalifi kovaných odbornících zejmé-
na z oblasti zpracování plastů a strojírenství.

Firma si stále drží svoji kulturu rodinné fi rmy, protože 
skutečně je rodinnou fi rmou už od svého vzniku v roce 
1906. Projevuje se méně formálními vztahy, oceněním 
věrnosti k fi rmě, častými společenskými a kulturními 
akcemi pro zaměstnance a podporou jazykového i od-
borného vzdělávání.  Nechybí ani internetová samoob-
sluha zaměstnaneckých výhod podle osobních zájmů 

FRA ENKISCHE CZ – významný 
a spolehlivý zaměstnavatel

FRA ENKISCHE CZ s.r.o.
U Kapličky  591, 675 21 Okříšky

Tel.:00420 568 619 900
E-mail. Info@fraenkische.cz

www.fraenkische.cz

každého zaměstnance. V nabídce jsou služby a zboží 
z oblasti péče o zdraví, sportu, kultury, cestování a re-
laxace. Šanci na získání zaměstnání mají i rodiče s ma-
lými dětmi (zkrácené úvazky, jednosměnný provoz), 
absolventi středních a vysokých škol bez praxe („juni-
orská“ pracovní místa), či lidé se změněnou pracovní 
schopností. Firma úzce spolupracuje se Střední prů-
myslovou školou technickou v Třebíči ve formě od-
borných stáží, studentských praxí a vzájemném sdíle-
ní odborníků. Pro řadu zaměstnanců je to právě tato 
rodinná kultura, kvůli které nedají na Fraenkische do-
pustit a ani by je nenapadlo z fi rmy odejít. 

Firma se stále rozrůstá a přijímá nové 
zaměstnance. V současnosti je možné se 
ucházet o následující pracovní místa:

Pracovníci a pracovnice do výroby 
(bez požadavků na kvalifi kaci)

Obsluha výrobních strojů a zařízení 
(bez požadavků na kvalifi kaci)

Konstruktér (střední škola, strojírenství)

Růst fi rmy bude i nadále pokračovat. Už teď je na 
obzoru milník v podobě 700 zaměstnanců. To samo 
o sobě zvyšuje jistotu dlouhodobé profesionální kari-
éry u spolehlivého a stabilního zaměstnavatele.

  (PI-t02-fr aD)
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MANN+HUMMEL
SVĚTOVÁ JEDNIČKA V OBLASTI FILTRACE

Angažovaní a schopní zaměstnanci, neustálé zlepšování, nové nápady a řešení – to jsou ty síly, 
které nás vedou k ekonomickým úspěchům i trvale udržitelnému rozvoji. Jsme si vědomi, že 
tak činíme s ohledem na životní prostředí a také sledujeme zájmy lidí a míst, ve kterých naše 
společnosti působí.

V současné době zaměstnáváme více než 1 200 zaměstnanců, kteří jsou pro náš úspěch klíčoví 
a patřičně se o ně staráme: nadstandardní mzdové ohodnocení, bezplatné jazykové vzdělání, 
příspěvek na penzijní připojištění, závodní stravování, sportovní vyžití. Podporujeme i rodiče s 
dětmi, pro které jsme otevřeli anglickou fi remní mateřskou školku.

Centrum sdílených služeb
MANN+HUMMEL Service Nová Ves:

• poskytování servisních služeb pro pobočky 

MANN+HUMMEL Group po celém světě

(27 poboček M+H ve 20 zemích světa):

konstrukce a vývoj, účetnictví a fi nance, 

informační technologie, SAP podpora, zpracování 

materiálových dat, projektový management, 

projektový controlling, personalistika a HR služby, 

kvalita, nákup

• synergie pramenící z těsné blízkosti výrobního 

závodu

• Progresivní zaměstnavatel roku 2014

Výrobní závod MANN+HUMMEL (CZ) 
Nová Ves:

• výroba kapalinových a vzduchových fi ltrů pro 

automobilový a strojírenský průmysl

• fi ltrační vložky vlastní značky MANN-FILTER, 

Unico Filter a Purolator určené pro nezávislý trh s 

náhradními díly

• Štika českého byznysu 2014 v kraji Vysočina

• Technické plánování

• Obchod

• Kvalita

• Výzkum a vývoj

• Controlling

• Finance a účetnictví

• Ostatní

Aktuálně nabízíme pracovní pozice v těchto oborech:

Více informací najdete na

www.mann-hummel.com/cz/career

Hledáme vícenež 20 nových kolegů!

MANN+HUMMEL Group

• dodavatel sériových výrobků a řešení pro 

mezinárodní auomobilový a strojírenský průmysl

• více než 70letá tradice 

• 60 poboček po celém světě

• více než 17 000 zaměstnanců (1 000 specialistů 

výzkumu a vývoje)

• obrat v roce 2013 přibližně 2,77 miliardy Eur
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Šplíchal bude 
vystavovat

Galerie chodba Katolického gym-
názia Třebíč pořádá výstavu Zde-
něk Šplíchal – téma, inspirace, inter-
pretace. Začíná v pondělí 9. února a 
potrvá do 13. března. Výstavu uve-
de v pondělí 9. února od jedenácti 
hodin v aule gymnázia ředitel Ho-
rácké galerie Josef Chalupa. Veřej-
nost si může výstavu prohlédnout 
ve dnech školního vyučování od 8 
do 15 hodin.    -zt-

Na sklonku loňského roku absolvova-
li žáci 6. a 7. ročníku Základní školy T. 
G. Masaryka Třebíč „Výstup na Mount 
Everest“. Každá třída se rozdělila do pě-
ti horolezeckých družstev, která měla za 
úkol co nejvíckrát absolvovat výstup po 
trase z Libušina údolí od jezírka na  vr-
chol Strážné hory. 

Cestu jim mnohdy komplikovalo špat-
né počasí a sněžná slepota, tyto problé-
my nastaly poté, co družstvo zhruba v 
polovině výstupu hodilo kostkou. Čísla 
1 a 2 znamenala hladkou cestu k vrcho-
lu, 3 a 4 znamenala pro jednoho člena 

výstup se zavázanýma očima, sněžnou 
slepotu, čísla 5 a 6 znamenala návrat 
zpět do základního tábora bez úspěšné-
ho výstupu z důvodu nepříznivého po-
časí. Během jedné hodiny uskutečnila 
nejvíce výstupů třída 7. B, která se podí-
vala na vrchol celkem 16krát.

Ve stejný měsíc uspořádala základní 
škola pro své žáky tradiční exkurzi do 
Vídně. Prohlídka začala v Schönbrun-
nu - bývalém letním sídle císařů. Poté 
účastníci autobusem přejeli do centra 
Vídně, kde si prohlédli několik pamá-
tek. -zt-

Žáci stoupali na Mount Everest

DĚTI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY T. G. Masaryka se při hře skvěle bavily.
 Foto: David Hort  

V rámci projektu Nebojte se nás za-
městnat!, který realizuje třebíčská ob-
čanská společnost Vrátka v rámci Nor-
ských fondů, se otevírá od pondělí 
16. února Sebepoznávací kurz s prvky 
bilanční diagnostiky. Tento kurz je ur-
čený pro všechny osoby s jakýmkoliv 
zdravotním omezením - fyzické, men-
tální i psychické. Není nutná evidence 
na Úřadu práce. V rámci kurzu zkušení 
lektoři pomohou s orientací v informač-
ních zdrojích volných pracovních míst, 

orientovat se ve svých schopnostech a 
dovednostech, představí vám možnosti, 
jak čelit psychologickým dopadům na 
dlouhodobou nezaměstnanost a jiné. 
Délka kurzu je 20 hod. Probíhat bude 
dvakrát v týdnu po pěti vyučovacích ho-
dinách. Celý kurz je zdarma. Kapacita 
kurzu je dvanáct osob. Přihlášky a bliž-
ší informace Ida Svobodová koordiná-
torka projektu tel: 776 600 827 nebo 
svobodova.vratka@seznam.cz -zt-

Pořádají sebepoznávací kurz

Poradna Ruth Třebíč zve všechny 
manželské páry na cyklus přednášek 
Manželská setkání. Jedná se o pět pro-
gramů na podporu jednotlivých ob-
lastí manželského vztahu. 

Přednášet bude vždy pár - muž a že-
na, teorie bude proložena konkrétní-
mi příklady. 

V druhé části programu se účastníci 
v soukromí vyplněním pracovního lis-
tu více poznají, případně budou moci 
po vzájemné domluvě něco k lepšímu 
ve svém manželství změnit. 

První setkání začíná večeří v pátek 

13. února v 17 hodin v salonku restau-
race Lucullus v Třebíči v ulici Okrajová. 
Má název Zdravé sebevědomí a sebepři-
jetí v manželství. 

Lektory budou Mgr. Milana a RNDr. 
Miroslav Vykydalovi. Druhé až páté se-
tkání se uskuteční od 17 hodin v sále 
městské knihovny za lektorování Ing. 
Marcely Blažkové a Mgr. Jaroslava Žáka. 

Dotknou se témat Vybudování nebo 
obnovení pevných základů, Umění ko-
munikace a řešení konfl iktů, Vztahy s 
rodiči manžela/manželky, odpuštění a 
Láska v akci, dobrý sex. -zt-

Poradí manželským párům

Vyhlásili granty
Rada města vyhlásila Grantový sys-

tém Zdravého města Třebíče pro rok 
2015. Uzávěrka pro příjem žádostí je 
pondělí 16. února. V grantovém sys-
tému je prostřednictvím šesti pro-
gramů připravena k rozdělení celko-
vá částka tři miliony korun. 

Zájemci mohou své projekty před-
kládat do programů kultura, volno-
časové aktivity, prevence kriminality 
a drogové problematiky, ekologie, 
rodina a zdraví a obnova památek. 
 -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.

Tříkrálová sbírka se stala tradiční 
celorepublikovou charitativní sbír-
kou. Letos se konala od 1. do 14. 
ledna a Oblastní charitě Třebíč po-
máhali studenti a studentky z Kato-
lického gymnázia. Zapojilo se cel-
kem padesát čtyři studentů. „Naši 
dobrovolníci vyrazili do ulic Třebíče, 
kde se jim podařilo vykoledovat 26 
205 Kč,“ říká učitelka Daniela Budě-
jovská a dodává, že zájem studentů 
o pomoc při sbírce byl opravdu vel-
ký. „Dvě skupinky koledníků vybíra-
ly i v naší škole a vykoledovaly 4311 
Kč. Celkem jsme tedy mohli podpo-
řit sbírku částkou 30 516 Kč,“ shr-
nuje celkový výtěžek Budějovská. V 
úterý 20. ledna se všichni „králové“ 
sešli o velké přestávce v aule gym-
názia ke společnému vyhodnocení. 
Nejúspěšnější byla děvčata z kvarty.  
Magdaléna Březková, Kateřina Ba-
zalová a Monika Kršková se mohly 
pochlubit výtěžkem 4481 Kč. „Jsem 
velmi rád, že se naši studenti aktiv-
ně zapojili. Někteří také doplnili ko-
ledníky ve vesnicích. Naší snahou je 
dát studentům nejen kvalitní vzdělá-
ní, ale také je vychovávat k odpověd-
nosti a k solidaritě. Vychovat dobré-
ho člověka je velký úkol a my se o to 
společně s kolegy snažíme,“ říká ře-
ditel Vít Feldbabel. 

Katolické gymnázium spolupracu-
je s třebíčskou Charitou celoročně. 
Některé studentky pomáhají jako 
dobrovolnice v Nemocnici Třebíč 
na LDN, kde věnují svůj čas lidem 
upoutaným na lůžko. Jiní se účast-

ní integračních víkendů, organizo-
vaných Studentským klubem Hala-
hoj, které spojují lidi s mentálním 
postižením z charitního Stacionáře 
Úsměv Třebíč a studenty Katolické-
ho gymnázia Třebíč a vysokých škol.

Pozvánka na Regionální 
velkou výměnu zkušeností 
do katolického gymnázia

Vedoucí dětských volnočasových 
kroužků či pořadatelé teambuildin-
gů se sejdou na konci února v Třebí-
či. Mimo výměny zkušeností na ně 
čeká i bohatý doprovodný program. 
Regionální velká výměna zkušenos-
tí se bude konat od pátku 27. února 
do neděle 1. března na katolickém 
gymnáziu. Zájemci se mohou hlásit 
na  www.rvvz-vysocina.cz.  Účastníci 
se mohou těšit na celou řadu před-
nášek, diskusí i workshopů, během 
nichž si osvojí nové znalosti a do-
vednosti. Zároveň však pořadatelé 
chystají i volnočasové aktivity, me-
zi nimiž nebude chybět noční hra, 
koncert brněnské kapely D. N. A. či 
divadelní představení v podání sou-
boru Ampulka.  (PI-t02-kgD)

Padesát čtyři studentů katolického 
gymnázia se zapojilo do Tříkrálové sbírky
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SOŠ a SOU Třešť vám – jako je-
diná škola v Kraji Vysočina – nabí-
zí atraktivní studijní obory v oblasti 
okrasného zahradnictví, krajinářství 
a ekologie:

41-44-M/01 
EKOLOGIE 
A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
Čtyřletý maturitní obor pro chlap-

ce a dívky vhodný pro uchazeče se 
studijními předpoklady a zájmem o 
přírodu a životní prostředí. 

41-44-M/01 
ZAHRADNICTVÍ
Čtyřletý maturitní obor pro chlap-

ce a dívky zaměřený především na 
okrasné zahradnictví s možností 
další specializace na „Květinářství 
a floristiku“, „Projektování za-
hrad a veřejné zeleně“ nebo „Kra-
jinářství“.

Bližší informace o oborech na-
leznete na www.sskola-trest.cz

CHCETE ZÍSKA T VZDĚLÁNÍ 
V PERSPEKTIVNÍCH 
MATURITNÍCH OBORECH?

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA ? PŘIJĎTE SE K NÁM 
PODÍVAT. RÁDI VÁS NA NAŠÍ ŠKOLE PŘIVÍTÁME.  (PI-
j02-soštd)



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

Bankovní a nebankovní půjčky, úvěry, 
hypotéky. Možnost zástavy nemovitosti, 
vyplácíme exekuce. 

Tel.: 736 672 695 
nebo www.manycash.cz  
Infoschůzka zdarma a nezávazně.

videoBoS - videozáznam Vašeho svateb-
ního dne, maturitního plesu, firemní prezen-
tace. Letecké video a foto z kvadrokoptéry. 
Studiové zpracování - střih, obrazové efekty. 
Přepis a zpracování videa - rodinných nah-
rávek (VHS, miniDV, HDD kamer atd.) a 8 
mm filmů na DVD. Více na www.video-kam-
eraman.cz.  Tel.: 608 855 607

Výklad karet, léčivé terapie, uvolnění ener-
get. 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 – Komenského nám. 
1045/18 – u přechodu naproti Septiku :-)  

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

Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 724 658 835.

Zaměstnání

Seznámení

Finance

Ostatní

Nemovitosti

Překlady a tlumočení 

Služby

Video

Výklad karet

Náplně do tiskáren

Nabízí sečení trávy - křovinořez nebo 
sekačka. Práce motorovou pilou, vyřezávání 
náletových křovin. Stříhání živých plotů benz. 
plotostřihem, likvidace 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

Prodám

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 únoru –20% 
slevu na luxusní ošetření pleti vzácným 
santalovým prachem za akční cenu 560,- 
Kč. Vhodné pro všechny tipy pleti, zralou, 
ekzematickou, kuperózní, citlivou. Zba-
vuje pleť stresu, únavy, vyrovnává tvorbu 
kožního mazu, barevné nerovnosti, akné, 
jizvy. Vnitřně posiluje. Doba terapie 1,5 – 2 
hodiny. www.kosmetikacejnkovacz.goneo.
cz, Tel.: 724 662 729 

TAK UŽ NE!
Končíme s pracným malováním obočí 
každý den. Žádné omezování a kontrola, 
zda se nám 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

Mikropigmentace L - T - L
* zjemnělá a přirozená metoda 
   permanentního make-upu
   obočí, očních linek, rtů

Tímto inzerátem získáváte akční
bonus 200Kč na permanentní 
make-up do 28. 2. 2015

Poptáváte i jiné služby?
*  veškeré kosmetické ošetření na míru
   pro ženy, muže a ...náctileté
*  specialista na obočí
*  NATUR SALON 
    bez chemie a přístrojů!
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

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

Kupuji staré peřiny a nedrané peří. 
Tel.: 721 469 234

Koupím trámy z demolice, demontáž, 
T.: 777 196 200
 
Koupím staré hračky na baterku, klíček, 

bovden, auta, vlak, loď, pásák, dělo, vojáčky, 
stavebnice, hry, kostky, panenky, kočár aj. 
Dobře zaplatím. Tel.: 603 146 473

Koupím starší pivní sklenice.
Tel.: 732 170 454, sběratel.

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

Půjčka pro občany okr.Třebíč do 120 tis.
Tel.: 732 170 454.

Doučím Angličtinu . Tel.: 777 263 948 

NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
bez nástřiku, montáž 2 hodiny, záruka 5 let

Tel: 608 700 515 www.renovacevany.eu 

Nejen hubnutí www.hubnete.cz/spolu-
chutne

Daniella Beauty - líčení svatební, večerní, 
fotoproměny, dárkové poukazy. Přijedu i k 
Vám. Info : 721 042 038

Postarám se denně u vás o vašeho seniora 
v Tř. T: 605 259 604

Nevyšla vám školka či škola, denní i noční 
hlídání dětí.T : 732 765 638

Žena stř. let s osvěd. pohlídá denně vaše 
zlatíčko. T: 605 259 604

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

Mob. : 702 966 603

Prodáme bezbariér. byt 1 + 1 v Tř.-Bor. Ne 
RK. T: 604 488 848.

Prodám pozemek na stavbu asi 800 m2 v 
Nových Sadech u Velké Bíteše. Inženýrské sítě 
a komunikace v místě. Cena dohodou. T: 605 
760 946 

Prodávám ekologický jar 1 litr za 160 Kč, 
čisticí prostředky šetrné k přírodě z Finclubu, 
akce, slevy. Třebíč. SMS: 777 477 063

Servírky, kuchaře a číšníky přijme do 
hlavního pracovního poměru nově post-
avený kruhový hotel a hudební restaurace 
KALIMETA nad obcí Kuroslepy. 

Tel.: 602 884 433, email kalimeta@kali-
meta.cz. 
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Podruhé odletěl do Izraele 
třebíčský závodník Petr Mejzlík. 
Zúčastnil se tam patrně nejtěžší-
ho Iron Man triatlonu s názvem 
Israman. Reprezentoval v kate-
gorii 55 až 60 let. Ještě před odle-
tem si našel čas na rozhovor.

 Antonín Zvěřina

Jak s odstupem času vzpomínáte 
na loňský závod v Izraeli?

Myslím si, že závod se mně povedl. 
Ve své kategorii jsem skončil druhý. A 
během závodu mě nepotkala žádná 
velká krize. Byl to opravdový zážitek. 
Běhá se podél nábřeží přímo ve měs-
tě a to pak je i společenská událost. 
Lidé sedí na terasách a velice závodní-
kům fandí. Člověk to nutí pořád běžet. 
Samozřejmě občas někoho potkají kře-
če v žaludku a to pak nastává problém. 
Zážitky z toho mám pouze pozitivní a 
rád se tam letos vracím. 

Je to z toho důvodu, že se vám tam 
opravdu líbilo?

To určitě. A hlavně tam jede parta, 
která tam byla i loni, a tak jsme si řekli, 
že si to zopakujeme. 

Loni jste naznačil, že jste musel po 
Vánocích podstatně zhubnout. Jak 
to bylo letos?

Bylo to podobný, dostal jsem se na 
85 kilo. Říkal jsem si, že musí deset 
kilo dolů, zatím se mně podařilo sho-
dit kil osm. Ale už si s tím hlavu nelá-
mu. Celkem jsem se rozběhal, na kole 
mně to taky jede. Jedná se o dlouhý 
závod, možná ty dvě kila ještě půjdou 
dolů. Pokud to bude v takové pohodě 
a atmosféře jako loni, tak bych byl rád.  

Takže si nedáváte cíle, že to letos 
musíte vyhrát?

Nedávám si vůbec žádné cíle, pro-
tože je to dlouhý závod a loni jsem 
ho absolvoval za třináct a půl hodiny. 
V cyklistice je převýšení 3400 metrů a 
nikdo neví, co to s ním udělá. Nahoře 
je poměrně zima, deset stupňů, může 
foukat vítr, počasí je nevyzpytatelné. A 
pak, když po sedmi a půl hodinách člo-
věk seskakuje z kola, nohy nejsou zce-
la v pořádku. Je to o tom, co tělo v ten 
okamžik zvládne. I když se na to při-
pravuje. 

Máte nějaké zprávy, jaké je tam 
počasí?

Vůbec se o to nezajímám. Loni tam 
bylo krásně, v Jeruzalémě padal sníh. 
Letos podle nějakých zpráv také, ale 
když jsme sjížděli níž a níž, teplota 
narůstala. Město, kde se závod koná, 
leží na hranici s Egyptem a tam je tep-
lo, i když místní tvrdí, že je to vlast-
ně zimní počasí. Voda měla dvaadva-
cet třiadvacet stupňů, na slunku určitě 
bylo kolem třiceti.

Využijete loňských zkušeností, co 
si třeba sebou vzít?

Ono je to celkem omezené, co si 
sebou vzít. Do letadla jen to nejnut-
nější. Když odtud odlétáme, jsme 
oblečeni zimě. Takže když tam zapad-
ne slunko a ochladí se, využije se toto 
oblečení. Závod se jede v kombinéze, 
maximálně přihodím mikinu, kraťasy 
a plavky.

Berete sebou něco na jídlo?
Něco určitě, špagety. Máme tam zajiš-

Odříkání je dřina, říká Petr Mejzlík

těné snídaně a večeře, když tak se dá 
zajít na pizzu, která je opravdu výbor-
ná. Co se týká jídla, tak to moc neře-
ším. Člověk se vždycky někde nají. 

Ubytování máte zajištěné jako 
loni?

Nebude jako loni. Sice jsme tuto 
nabídku obdrželi s ujištěním, že cena 
bude příznivá, ale nakonec byla vyš-
ší než loni. Kluci z party, kteří to mají 
na starosti, sehnali ubytování ještě za 
výhodnějších podmínek a blíž k závo-
du.

Znamená to, že každý z vás má ně-
co na starost?

Organizační věci mají na starosti 
v převážné míře kluci z Jihlavy. Dokáží 
zajistit cestu, ubytování, z toho obavy 
nemáme. 

Co pro vás znamená jazyková 
bariéra?

Tak ta je obrovská. Rukama, sem 
tam něco anglicky, sem tam si nero-
zumíme, ale v partě je vždycky 
někdo, kdo anglicky umí, takže se 
v případě nouze přivolá. Už jsem byl 
mockrát v zahraničí, jazyky moc neu-
mím, ale pokaždé jsem se vrátil. 

A anglicky tam lidé umí?
Jestli se učí angličtina na školách, tak 

to nevím, ale lidé tam anglicky umí. 

Na koho můžete v Eilatu, dějišti 
závodu, narazit?

V době konání závodu je tam spous-
ta turistů. Večer jsou zahrádky v restau-
racích plně obsazené. My se tomu 

vyhýbáme, ale také se setkáváme s nej-
různějšími nabídkami na nejrůzněj-
ší zboží. Ale prodavači nejsou vlez-
lí, protivní. To spíš v jižních zemích 
v Evropě. 

Na jak dlouho vlastně do Izraele 
jedete?

Na osm dní. 

Budete tam mít čas ještě na tré-
nink?

Přepokládám, že absolvujeme i 
nějaké poznávací výlety. Určitě se 
proběhnu, zajedu na kole, vykoupu 
v moři, ale tam už se nic natrénovat 
nedá. To se spíš člověk unaví, než 
něco natrénuje. 

A před vlastním závodem, pro-
tažení těla?

Určitě, ale opravdu jen protažení, 
protože se startuje ve čtvrt na osm 
ráno. To je ještě tma. Rozcvičení se 
spíš týká kratších závodů. Tady by to 
ani nemělo smysl.  

A kdeže plavete?
Plaveme v Rudém moři, které 

k městu přiléhá. Plaváním závod 
startuje, jedná se o trať 3,8 kilomet-
rů. Pak přeběhneme do depa a jede-
me deset kilometrů do kopce do hor 
a vždy tam fouká, podle mých infor-
mací, vítr. Absolvujeme 180 kilomet-
rů v kopcovitém terénu, což je opravdu 
náročné. Převlečeme se ještě v horách 
do běžeckého, seběhneme těch deset 
kilometrů dolů. To je někdy horší jak 
běh do kopce. Dostanou hodně zabrat 
svalové úpony. 

Co s tím?
Musí si to člověk ohlídat, jinak dole 

neohne nohy. Na to mám speciální sta-
hováky na stehna a lýtka. To mi pora-
dili kluci, kteří tam už byli. Je důležité, 
aby člověk měl nohy na těch zbý-
vajících třicet kilometrů v jakž takž 
použitelném stavu. Pak jde o to závod 
dokončit. 

Kolik tam startuje závodníků?
Jede se tam i půlka, na které loni 

startovalo asi 800 lidí, nás bylo zhru-
ba 300. Byli tam závodníci z přibliž-
ně čtyřiadvaceti národů. I ze zámoří. 
Pořadatelé chtějí závod dostat mezi 
deset nejprestižnějších na světě. Letos 
se jedná o patnáctý ročník. 

Co říkáte na pořadatele?
Myslím, že pořadatelské zázemí je 

velice kvalitní. I co se týče mailové 
pošty.

Loni jste vyrážel za tmy, vracíte se 
opět za tmy?

Když seběhneme ke městu, začí-
ná se stmívat. Jak slunko kolem 16 
hodiny zapadne, okamžitě se o pat-
náct stupňů ochladí. Člověk se musí 
obléct.

Co se děje po doběhnutí do cíle?
Celou noc člověk neusne. To tělo je 

tak rozpumpované, že to prostě nejde. 
Loni jsme celou noc prokecali. Tělo 
bolí a člověk neví, jak by si lehl. Tam 
je strašně velká euforie při doběhu do 
cíle. Loni nám před doběhem dali do 
ruky prskavky a vlaječky, má to atmo-
sféru, která ho po ukončení závodu 
umocní. Jsou tam k dispozici masáže, 
teplá polívka, zabezpečení výborné. 
Stejně tak během celého závodu. 

Musí člověk před závodem splnit 
nějaké podmínky?

Musí se zaplatit startovné a dodat 
dva protokoly o zaplacení pojištění a 
od lékaře, že člověk je schopný něco 
takového absolvovat. 

Ještě k tomu Rudému moře, 
nemáte strach ze žraloků?

Jsou tam ryby, ale se žralokem jsem 
se tam nesetkal. A je v něm nádher-
ně čistá voda. Jinak trénuji v Třebíči 
v bazénu. Naplavu tak sedm kilomet-
rů týdně, každý den kilometr. V mém 
věku to musí stačit.  

Kolik vlastně za rok absolvujete 
závodů? 

Ve všech kategoriích asi pětadvacet 
až třicet. Ale tenhle je zcela výjimeč-
ný. Pořadatelská služba mě loni zcela 
svou pečlivostí zaskočila.  

A co za rok do třetice všeho dob-
rého?

Po letošní přípravě říkám, že ne, ale 
to se všechno může změnit. Musím 
přiznat, že mám rád sladké a zkus-
te tomu o Vánocích odolat. A sho-
dit řekněme osm kilo. Vždyť příprava 
začíná už v říjnu. I když se to odrazí 
v celé sezoně. Ale to odříkání bolí. 

A přesto, těšíte se na vlastní 
závod?

No jejda. Jinak bych to samozřejmě 
nemohl dělat. 

PETR MEJZLÍK se zúčastnil populárního triatlonového závodu Israman už loni. 
Letos si účast zopakuje.  Foto: archiv P. Mejzlíka
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
- Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

7. 2. 2015 Zimním Podoubra-
vím, turistický pochod v Sobíňo-
vě, cíl v hospodě u Štefana, trasy pěší 
a lyže vlastní nebo od pořadatelů 10 
a 20 km. Trasa s vedoucím tentokrát 
Škrdlovice - Dářko - Radostín - Ští-
ří Důl - Hluboká - Podhorská louka - 
Na Javorce - Hlína - Sobíňov (21 km). 
Nebo individuální trasy Krucemburk 
- Řeka - Staré a Nové Ransko (9 km), 
Krucemburk - Řeka - Štíří Důl - Hlu-
boká - Podhorská louka - Na Javorce - 
Hlína - Sobíňov (14 km). Domluveno 
s pořadatelem, že stačí příchod do cíle. 
Odjezd autobusem z Třebíče v 6.56 z 
AN, stanoviště 4. Návrat ze Sobíňova 
vlakem v 13.21, 17.22 nebo autobu-
sem v 15.00.

12.-15. 2. 2015 Český zimní sraz 
turistů Telč, jednodenní trasy pěší a 
na lyžích kolem Javořice nebo tříden-
ní přejezd přes čtyři vrchy. Přihlášku 
na www.kctt elc.cz si každý vyřídí sám, 
kde jsou ipodrobné informace. Bohatý 
kulturní a poznávací program. Jedno-
denní trasy pěší nebo na lyžích kolem 
Javořice, třídenní přejezd (přechod) 
přes čtyři vrchy: Křemešník (765 
m), Čeřínek (761 m), Špičák (734 
m) a Javořice (837 m). Ubytování 
a strava zajištěna. Odjezd z Třebíče 
individuální.

15. 2. 2015 Za svatým Valentý-
nem, turistická vycházka KČT Čeří-
nek, start v 11 hodin v Rantířově, cíl 
Kaplička Rounek, trasa 10 km. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 9.25 / z Boro-
viny v 9.29. Návrat vlakem z Rantířova 
v 13.11, 14.57, 16.59.

Turistika
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21. 2. 2015 Memoriál Vladimí-
ra Mlnaříka, vzpomínková vycház-
ka, tentokrát po trase: Přímělkov 
- Vržanov - Kamenice - Radošov 
- Kouty 11 km (nebo kratší varian-
ta Přímělkov - Radošov - Kouty 7,5 
km). Zpět Kouty - Pavlovský mlýn - 
Dolní Smrčné nebo Kouty - Chlum 
- Bransouze, oboje 4,5 km. Občer-
stvení zajištěno v Koutech jen pro 
předem nahlášené účastníky. Odjezd 

vlakem z Třebíče hl. n. v 7.35 / z 
Boroviny v 7.38. Návrat vlakem z 
Dolní Smrčné v 13.52, 15.52, z Bran-
souz v 13.55, 16.02.

28. 2. 2015 Vlčatín - Kuchyňka 
- Horní Vilémovice - Velký javor - 
Budíkovice - Dubiny - Třebíč, Týn 
(20 km). Odjezd vlakem z Třebíče hl. 
n. v 8.39 / z Boroviny v 8.26, příchod 
do Třebíče. -zt-

Kdo jiný, než juniorský mistr světa 
v desetiboji, by se měl stát vítězem už 
21. ročníku ankety Atlet Třebíče pořá-
dané atletickým oddílem TJ Spartak? 
Svěřenec Pavla Svobody Jiří Sýkora v 
ní vyhrál už počtvrté za sebou, což se 
dosud nikomu nepodařilo. Na možné 
páté prvenství stále veselého mláden-
ce si ale budeme muset počkat hez-
kých pár sezon. 

V tuto chvíli je už totiž závodníkem 
pražského Olympu a má před sebou 
cíle na úrovni největších mezinárod-
ních akcí. Při slavnostním vyhlašování 
výsledků ankety na třebíčské radnici 
o nich však skromně pomlčel a místo 
toho se smíchem plánoval návrat do 
Třebíče, až bude v kategorii veteránů.  

Kdo by mohl Sýkoru v příštím roč-
níku ankety nahradit, naznačilo dal-
ší pořadí, v němž se za sebou seřadi-
li vícebojař Aleš Svoboda, trojskokan 
Ondřej Dolák a překážkářka Veronika 
Janíčková. K umístění v první desítce 
byl nutný zisk medaile nebo alespoň 
fi nálového umístění na mistrovství 
republiky a o kvalitě současné třebíč-
ské atletiky svědčila i skutečnost, že 
se mezi nominované nedostal Pavel 

Sýkora počtvrté nejlepším atletem Třebíče

Hykl, halový mistr republiky veteránů 
nad 35 let. 

Souběžně s vyhlášením výsled-
ků tradiční ankety proběhlo i předá-
ní cen nejužitečnějším závodníků a 
závodnicím v soutěžích žákovských 
družstev a také vyhodnocení celoroč-
ní soutěže Atletika pro děti v obou 
kategoriích přípravek (roč. 2003 – 
2004 a 2005 a mladší). Chlapci a děv-
čata, kteří v ní uspěli, se po skončení 
programu nechali vyfotit s ochotným 
Jirkou Sýkorou. Příležitost mít fotku s 
mistrem světa se totiž asi nebude jen 
tak  opakovat…

Výsledky ankety Atlet Třebí-
če 2014: 1. Jiří Sýkora,  2. Aleš Svo-
boda,  3. Ondřej Dolák,  4. Veronika 
Janíčková,  5. Jan Chlupáček, 6. Bára 
Doležalová,  7. Ondřej Tomek,  8. 

Petr Veleba, 9. Karolína Šimková, 
10. Denisa Chlumecká. Nejužiteč-
nější atleti v žákovských soutěžích 
družstev: Starší žáci:    Filip Houzar, 
Jan Chlupáček a Tadeáš Janík. Mladší 
žáci: Ondřej Grulich, Tobiáš Dvor-
ský a Adam Polách. Starší žákyně: 
Karolína Šimková, Barbora Nováčko-
vá a Veronika Jůzová. Mladší žákyně:  
Monika Trojanová, Andrea Vojáčková 
a Andrea Bartoňková. Výsledky celo-
roční soutěže přípravek Atletika 
pro děti: Starší hoši: 1. Adam Tro-

jan (ZŠ Na Kopcích), 2. Jakub Tomek 
(ZŠ Náměšť, Husova), 3. Adam Hav-
líček (ZŠ Horka-Domky). Mladší 
hoši: 1. Marek Hort (ZŠ TGM Tře-
bíč), 2. Adam Ošmera (ZŠ Benešo-
va), 3. Tomáš Svoboda (ZŠ Výčapy). 
Starší dívky: 1. Tereza Sázavská, 2. 
Barbora Pechová, 3. Natálie Krupič-
ková (ZŠ Náměšť, Husova). Mladší 
dívky: 1. Nikola Bulová (ZŠ Výčapy), 
2. Erika Sládková (ZŠ Náměšť, Huso-
va), 3. Lucie Krištofová (ZŠ Týnská). 
 Milan Zeibert

Jiří 
Sýkora

Populární Jizerské padesátky se 
v letošním roce zúčastnil také mís-
tostarosta Třebíče Pavel Pacal. „Letos 
jsem se závodu zúčastnil podruhé, ale 
neběžel jsem padesátku,“ přiznal Pacal. 
Závod si chtěla vyzkoušet i jeho přítel-
kyně, a tak oba společně běželi polo-
viční trať. 

„Padesátka by na ni byla dost,“ při-
pustil. 

Upozornil, že pětadvacetikilomet-
rová trať se běží v sobotu, dvojnásob-
ná v neděli. „Musím jen říct, že v letoš-
ní zimní sezóně jsme na běžkách poprvé 
stáli až na startu,“ usmál se Pacal. Mys-
lí si, že člověk, který na běžeckých 
lyžích roky jezdí a pravidelně spor-
tuje, takovou porci kilometrů musí 
zvládnout.  

„Rozhodně nám nešlo o pořadí, naším 

cílem bylo trať absolvovat,“ naznačil 
Pacal. Konstatoval, že startovních čísel 
pořadatelé prodali zhruba tisíc. Běželo 
se sice v dešti, ale celou akci považuje 
za příjemný relax. „A stopy byly v lep-
ším stavu, než v neděli na samotné pade-
sátce,“ podotkl. 

„Ta atmosféra je úžasná. Ale pokud 
to člověk nezažije sám, tak to nemůže 
pochopit,“ poznamenal Pacal. Trať je 
ale poměrně náročná, protože se jede 
v kopcovitém terénu. Pavel Pacal neta-
jil, že za rok by chtěl závod běžet na 
výkon. Ještě se ale rozmyslí, zda pade-
sátku či pětadvacítku. 

Velice ho těšilo, že se během závodu 
účastníci i na trati rychle skamarádí. 
„Závodníci se rozdělí do skupinek podle 
výkonnosti a je čas i na debatu,“ přiznal 
Pacal.  –zt-   

Trénink se nekonal, 
konstatoval Pavel Pacal

Jiří Onderka získal stříbro
Třebíčští judisté vybojovali v neděli 18. ledna na jihlavské tatami stříbro a bronz. 

Sourozenci Jiří a Jan Onderkovi se v kategorii starších a mladších žáků utkali v 
Jihlavě se soupeři z celé České republiky. Jiří Onderka si z turnaje odvezl stříbr-
nou medaili a Jan Onderka vybojoval třetí místo, poprvé v kategorii mladších žá-
ků. 

Před zahájením tohoto tradičního turnaje byli slavnostně vyhlášeni nejlepší 
judisté Kraje Vysočiny za rok 2014. Z oddílu judo TJ Spartak Třebíč se umísti-
la na 2. místě Patricie Čopfová v kategorii mladších žákyň a 3. místo obsadil Jan 
Onderka v loňském roce ještě v kategorii mláďat.  –zt-   

DIVÁCI a hokejoví fanoušci v Třebíči si už zvykli, že na začátku nového roku 
pořádá Horácká Slavia Třebíč akci na podporu dětí v dětských domovech nazva-
nou Dvakrát v roce Vánoce. Nejinak tomu bylo i letos, kdy akce byla opět velmi 
úspěšná, a to i díky podpoře klubových partnerů. Diváci věnovali 1.168 plyšá-
ků. Přímo na ledové ploše všem, kdo přispěli a pomohli, poděkovaly zástupkyně 
obou dětských domovů v Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích, ale také děti, které 
popřály i hokejistům hodně štěstí. Foto: Vladimír Šťastný

Podpořili dětské domovy
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Při předložení tohoto inzerátu a koupi skladového vozu u nás získáte
zvýhodněné ceny na příslušenství a dárek k tomu.
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