
NEZVALOVA TŘEBÍČ 2015: Bohatý program připravila městské knihovna v Třebíči v rámci obnoveného festivalu Nezvalova Třebíč. Ten při-
pomíná 115. výročí narození básníka Vítězslava Nezvala a 130. výročí založení knihovny. Jedna z akcí se konala v sobotu 21. března na Karlově 
náměstí. Na závěr zpěvu a poezie žáci ze Základní školy Týnská zaplavily náměstí bublinami.  Foto: Antonín Zvěřina 

Festival zná vítěze
Festival divadla 2-3-4 herců, který 

se konal v Třebíči, zná vítěze v anke-
tě hlasování diváků o nejlepší před-
stavení. Sošku Andělky získali Zla-
ta Adamovská, Petr Štěpánek, Jana 
Stryková a Vilém Udatný za předsta-
vení Vzpomínky zůstanou (průměr 
1,3).  Diváci dále ocenili výkon Pet-
ra Kostky a Františka Němce ve hře 
Pan Halpern a pan Johnson (1,4) a 
Jak uvařit žábu (1,7) s Barborou Ště-
pánovou a Petrem Nečasem.

Keramickou Andělku vyrobila tře-
bíčská keramička Lydie Kheková a 
protagonistům divácky nejúspěšněj-
šího představení bude předána v nej-
bližší době.  -zt-

Představí se 
královny

Inscenaci Královny odehraje diva-
delní soubor Ampulka v neděli 26. 
dubna od 19 hodin v sále v ulici 
kpt. Jaroše 755/2. Příběh nahořklé 
komedie pojednává o třech ženách, 
které se vlivem okolností dostáva-
jí na stejný lázeňský pokoj. Scénář 
je z dílny Michaely Doleželové & 
Romana Vencla. Na režii se podíleli 
Michal Lukáč a Alexander Szöllös. 
Hrají Miroslava Čermáková, Věra 
Fialová a Kristýna Žaludová. -zt-

Připravil výstavu 
a besedu o Mauriciu

Třebíčský novinář a cestovatel 
Milan Krčmář přichystal na středu 
8. dubna do Brtnice vernisáž výstavy 
svých fotografi í a také cestopisnou 
besedu. Obojí se bude týkat jeho 
cesty po exotickém ostrově Mau-
ricius, kam se letos v lednu vypra-
vil s českým skládacím kolem, které 
nakonec neplánovaně prodal tamní-
mu hoteliérovi. 

Vernisáž bude zahájena v 17 
hodin v galerii v Domě Valdštejnů 
na náměstí Svobody 74, o hodinu 
později v knihovně v Domě Josefa 
Hoff manna na druhé straně náměstí 
Krčmář povypráví o svých zážitcích.

 -zt-

Kompetence si prohodil sta-
rosta Janata a radní Heřman. 
Ten bude řídit městskou policii, 
Janata se bude zabývat vodáren-
stvím. 

 Antonín Zvěřina

Rozdělení kompetencí mezi uvolně-
né členy zastupitelstva, to byl další bod 
jednání třebíčského zastupitelstva. 
Starosta Pavel Janata (KDU-ČSL) 
naznačil, že se vlastně jedná o doplně-
ní usnesení, které zastupitelstvo v této 
oblasti schválilo loni v prosinci. 

„Jediná změna počítá s tím, že oblast 
vodárenství nebude spadat pod radní-
ho Pavla Heřmana, ale přejde pod kom-
petence starosty,“ poznamenal Jana-
ta.  Doplnil, že pod Heřmana („volba 
TR“)přejde řízení městské policie. 

„Heřman v minulém volební období 
měl městskou policii na starosti a pro-
blematiku dobře zná,“ přiblížil Jana-
ta. Netajil, že ve Svazku vodovody a 
kanalizace není situace dobrá a pokud 
by tam město zastupoval pouze radní, 
jeho pozice by nebyla jednoduchá. 

Poukázal, že Třebíč vždy měla ve 
svazku předsednictví. V současné 
době to vypadá tak, že by o toto na 
dubnové valné hromadě mohla přijít. 
V diskuzi jako první vystoupil s otáz-
kou Milan Ustohal (KSČM), kterého 
zajímalo, proč se starosta vzdává vede-
ní městské policie. 

„Musím si uvolnit ruce, abych se oblasti 
vodárenství mohl naplno věnovat. Pokud 
nebudu řídit policii a převezme ji Heř-
man, nejedná se o zásadní zásah do její 
činnosti,“ odpověděl Janata. Přiznal, že 

se nechtěl zbavovat odpovědnosti za 
fi nance či komunikace za město. 

„Nemohu se také zbavit krizového říze-
ní,“ poznamenal Janata. Zdůraznil, že 
se nejedná o nic protizákonného. Do 
diskuze se vložil Jaromír Barák (Tře-
bíč Občanům), který konstatoval, že 
se pro Heřmana musela najít nějaká 
činnost. 

Zopakoval, že šest uvolněných rad-
ních je pro Třebíč velký přepych. 
„Uvolnění radní u města o velikosti Tře-
bíče nemají na radnici co dělat,“ podo-
tkl. Myslí si, že jejich kompetence by 
zvládli starosta a místostarostové.

„Nebudu nic navrhovat, protože by to 
neprošlo, ale nyní jsme celé republice pro 
smích,“ vyjádřil se Barák. Pro návrh 
nakonec hlasovalo 16 zastupitelů, pro-
ti byli tři a zdrželi se čtyři zastupitelé. 

Janata předal policii Heřmanovi
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Webové stránky města Třebíč 
připravily stránku pro lidi, kte-
ří hledají práci. 

 Antonín Zvěřina

Máte zájem o práci v Třebíči, na 
Třebíčsku? Přepadla vás skepse, že 
o vás není zájem? Zkuste web měs-
ta Třebíč a možná změníte názor. 
Stačí kliknout na políčko volná mís-
ta v Třebíči. To je mírně zavádějící, 
protože tam nabízejí práci i podniky, 
které sídlí mimo Třebíč. 

„Neustále slyšíme stížnosti, že v Tře-
bíči či na Třebíčsku není práce. Oslovil 

jsem několik podniků a ke svému pře-
kvapení jsem zjistil, že to není pravda,“ 
konstatoval iniciátor této nabídky 
místostarosta Pavel Pacal.  

Zdůraznil, že existuje mnoho 
fi rem, které mají zájem o mladé lidi 
na středních školách, kterým chtě-
jí nabídnout brigády s potenciální 
možností budoucího uplatnění.

„Třebíč není místo, které je nutné za 
každou cenu opustit, protože si mladý 
člověk myslí, že zde nenajde uplatně-
ní. Ty možnosti tady jsou a my jim je 
chceme ukázat, nabídnout,“ okomen-
toval zřízení nabídky Pacal. 

Netajil, že i rodiče by se měli 
budoucností svých dětí zabývat a o 
tento trend se zajímat. Mnohé fi r-
my dokonce mají možnost příspěv-
ku na studium.

„Od mladých lidí to ale chce určitou 
pokoru, protože najít trvalé zaměst-
nání znamená se s tou fi rmou sžít. 
Přijmout její pravidla. Pak ale není až 
tak velký problém zaměstnání v Tře-
bíči či na Třebíčsku najít,“ naznačil 
Pacal.     

Myslí si, že pokud se zájemce 
bez kvalifi kace přihlásí, fi rma je 
mu schopná zajistit i rekvalifi ka-

ci. „Pokud bude vědět, že ten člověk 
o práci opravdu stojí a má zájem,“ 
podotkl Pacal. 

Z jednání s majiteli fi rem získal 
informace, že nemají zdaleka tak 
velké nároky, o kterých se mezi 
veřejností hovoří. Opravdu jim 
stačí spolehlivost a přizpůsobit se 
požadavkům. To znamená v přípa-
dě potřeby se neohlížet na čas. 

„Nejsme samospásou, to víme, tako-
vých nabídek je řada, my se chceme 
spolu s ostatními podílet na informa-
cích v této oblasti,“ dodal místostaros-
ta Pacal.

Práce na Třebíčsku je k dispozici

Akce pod záštitou Americké obchod-
ní komory, Amerického velvyslanec-
tví za přítomnosti velvyslance Adre-
wa Schapiro a poslance parlamentu 
ČR Jana Farského, bývalého staros-
ty Semil, autora takzvané semilské 
výzvy k zadávání veřejných zakázek, 
tak se jmenovalo setkání starostů a 
primátorů „Efektivní veřejné zadává-
ní“. Konalo se ve čtvrtek 12. března 
v Brně. 

„Obdržel jsem pozvánku do Brna a 
neměl jsem tušení, co se bude dít,“ pro-
zradil místostarosta Pavel Pacal. Obě 
americké instituce zaplatily systém 
vyhodnocení zadávání veřejných zaká-
zek na Univerzitě Karlově. 

Její tým pak prověřil celou republiku 
v zadávání veřejných zakázek, aniž by 

oslovil nějaké město. Ty pak rozdělila 
na ta, která to dělají dobře, střed a ta, 
která se tím příliš nezaobírají. Třebíč se 
dostala mezi ty nejlepší.  

Certifi káty předával velvyslanec 
USA. „Jan Farský nám gratuloval a uvá-
děl nás jako příklad, jak by se měly veřej-
né zakázky zadávat,“ zdůraznil Pacal. 
Připomněl, že Třebíč ve veřejných 
zakázkách soutěží tehdy, pokud pře-
sáhne 20 tisíc korun. 

„Ke stejnému závěru dospěly právě 
v Semilech,“ uvedl Pacal. Stejně tak toto 
město dospělo k názoru, že nejlep-
ší termín, kdy schválit rozpočet, je na 
sklonku ledna příštího roku. „Mají pak 
detailnější přehled, jak dopadl předchozí 
rok,“ poznamenal Pacal. Dodal, že Tře-
bíč tak postupuje už několik let.      -zt-

Převzali významné ocenění

MÍSTOSTAROSTA Třebíče Pavel Pacal (vlevo) s americkým velvyslancem Adre-
wem Schapiro. Foto: archiv města

Aby význam nadcházejícího 70. 
výročí konce druhé světové války 
neminul žáky základních škol na Vyso-
čině, byla na toto téma vyhlášena sou-
těž Dějiny a paměť školních dětí. 

Ta se dělí na tři kategorie: 
výtvarnou – dětské vidění připo-

mínek válečného konfl iktu a událostí, 
např. kresby přibližující místní památ-
ník obětem války, hroby bojovníků za 
svobodu atd.,

slohovou – co si děti zapamatova-
ly z vyprávění, která slyšely, texty psa-
né podle vzpomínek prarodičů, rodi-
čů…,

dokumentační – fotografi e, novino-
vé výstřižky a jiné doklady. 

Cílem soutěže je umožnit žákům z 
Vysočiny veřejnou prezentaci jejich 
osobitého vnímání událostí spoje-
ných s ukončením šestileté fašistické 
okupace Československé republiky.

Mezi vyhlašovatele soutěže pat-
ří Český svaz bojovníků za svobodu 
nebo Klub českého pohraničí. Medi-
álně ji podporuje Územní sdružení 
Syndikátu novinářů Vysočina. 

Uzávěrka soutěže je 25. června 
2015. Výsledky budou zveřejněny 
začátkem září 2015. Práce lze zasí-
lat na adresu: Klub českého pohraničí, 
Mírová 388, 580 01 Havlíčkův Brod. 
Více informací na tel. č. 736 462 712.
 -zuz-

Soutěž: Dějiny a paměť 
školních dětí

Město Třebíč je zastoupeno v kraj-
ské soutěži Zlatá Jeřabina 2014 hned 
ve čtyřech přihlášených projektech. 
Lidé pro ně mohou hlasovat až do 
konce března na webu města.

V kategorii kulturní aktivita je při-
hlášena Galerie Franta a FABRFest

V Galerii Franta, otevřené v prosin-
ci loňského roku, čeká na návštěvní-
ky 38 významných děl, která autor 
- Mistr Franta věnoval svému rodné-
mu městu. 

Druhou nominovanou aktivitou 
je FABRFest, pořádaný divadelním 
spolkem Ampulka. Autoři se roz-
hodli uspořádat přehlídku divadla 
z Kraje Vysočina v objektu bývalé 

továrny UNIPLET. V kategorii péči 
o kulturní dědictví je přihlášen dům 
v židovské čtvrti a restaurovaný kříž. 

Obnova domu č. p. 10 v židovském 
ghett u probíhala v letech 2012 – 
2014. 

Byla opravena fasáda, vyměněna 
okna, vnitřní i vnější dveře a mříže 
tak, aby dům co nejvíce odpovídal 
podobě z konce 19. století. 

Posledním nominovaným je restau-
rovaný kříž na Litoltově ulici. Ve 
spodní části podstavce kříže byla při 
restaurátorských pracích objevena 
dutina s uloženou časovou schrán-
kou, která obsahovala dobové mince 
a písemnosti.  -zt-

Bojují v soutěži Zlatá jeřabina

Katolické gymnázium Třebíč je 
jako jediná střední škola na Vysočině 
zařazena mezi školy spolupracující 
s Mensou. V úterý 31. března bude 
Mensa organizovat testování IQ pří-
mo na Katolickém gymnáziu. Začá-
tek je 8.45 hodin. 

„Splnili jsme všechny potřebné pod-
mínky, a tím máme potvrzeno, že se 
na celonárodní poměry nadstandard-
ně věnujeme práci s nadanými dětmi,“ 
popisuje ředitel školy Vít Feldbabel. 

Testování je určeno pro všechny od 
5 do 100 let. Testy jsou neverbální a 
kalibrované podle věku.  -zt-

Spolupracují 
s Mensou

Výstava dorazila 
do Třebíče

Výstava Poklady Vysočiny pokra-
čuje ve své cestě po regionu. Další 
zastávkou bude Třebíč, kde expozici 
zájemci mohou zhlédnout do pátku 
29. května. Vystaveny budou i nové 
ilustrace a grafi ky. 

Hlavním jejím cílem, která je kolek-
tivním dílem všech muzeí a galerií 
zřizovaných Krajem Vysočina, je při-
blížit veřejnosti tyto sbírkotvorné 
organizace, ukázat každodennost i 
výjimečnost muzejní činnosti a pre-
zentovat to nejzajímavější ze sbírek 
– bohatství, na které může být každý 
obyvatel kraje oprávněně hrdý. -zt-
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Sousedská budka u Třebíčské-
ho centra nabízí zdarma knihy.

 Antonín Zvěřina

Přesně v pravé poledne ve čtvrtek 
19. března začala sloužit svému účelu 
knihobudka či sousedská knihovna v 
areálu Třebíčského centra v Třebíči. Je-
jí otevření iniciovala Ivana Lukášková. 
„Využíváme prostor Třebíčského centra, 
ale jedná se o soukromou akci,“ přizna-
la. Doplnila, že nová sousedská budka 
vznikla díky sponzorskému daru. 

„Není to náš nápad. Lidé si v této sou-
sedské budce mohou knihy půjčit, knihu 
vložit, nebo si ji vzít,“ naznačila Lukáš-
ková. Upozornila, že sousedská bud-
ka už slouží lidem v nemocnici. Něco 
podobného provozuje lékárna na Háj-
ku. „Mně se ta myšlenka moc líbila, takže 
jsem si říkala, proč by to nemohlo být 
tady,“ přemítala Lukášková.

Netajila, že inspiraci hledala ve svě-
tě, kde je tento způsob oběhu knih 

Otevřeli sousedskou knižní budku

IVANA LUKÁŠKOVÁ (vpravo) těsně před odhalením sousedské budky.
 Foto: Antonín Zvěřina

běžnější. „V Anglii mají takové budky v 
některých místech před každým domem. 
Dokonce si ji každý nazdobí tak, aby cha-
rakterizovala jeho povolání, jeho osobu,“ 
poznamenala Lukášková. 

Netajila, že i v Třebíči by jich mohlo 
být víc. Upozornila, že stejný projekt 
běží na Slovensku s názvem Sousede, 
děkuji. „Ale nám nešlo o to, abychom byli 
první a jediní. Chceme ukázat, že to pros-
tě jde,“ zdůraznila Lukášková. 

„Lidé říkali, oni vám to vykradou, roz-
bijí. Ale my víme, že se nedá nic dělat. My 
budeme budku tak dlouho opravovat a 
tak dlouho knihy vkládat, že to vandaly, 
či jak to nazvat, omrzí,“ vysvětlila Lukáš-
ková. 

Jeden z prvních, kdo knihu do budky 
vložil, byla Marie Peštálová. „Přinesla 
jsem knihu Kurz tvůrčího psaní od Jincy 
Willett . Jedná se o netradiční detektivní 
román z netradičního prostředí. Mně se 
líbila a doufám, že potěší i další čtenáře,“ 
prozradila.  

Realizační tým projektu meziobecní 
spolupráce v Třebíči zvládl svoji prá-
ci na výbornou. Svaz měst a obcí ČR 
jeho vypracovanou strategii spoluprá-
ce v závěrečném posudku plně akcep-
toval.

Regionální koordinátorka Zdeňka 
Marková poblahopřála starostovi Pav-
lu Janatovi: „Gratuluji k akceptaci stra-
tegie, kterou jste od Svazu měst a obcí 
obdrželi. Mezi týmy na Vysočině, ale i v 
celé ČR je akceptace všech témat a formy 
zpracování výjimkou. Není mnoho týmů, 
které zpracovaly strategii v takové kvali-
tě. Ráda bych touto cestou chtěla ocenit 
jejich výbornou práci.“

Cílem projektu je ukázat přínos a 
vhodné oblasti pro spolupráci tak, 
aby výsledkem byl rozvoj území, efek-
tivnější výkon správy a řízení obcí a z 
toho užitek pro občany. 

Tým projektu ve spolupráci se sta-
rosty a zástupci téměř všech 93 obcí 
ze správního obvodu obce s rozšíře-
nou působností Třebíče zpracoval do 
strategie možnosti spolupráce v oblasti 

školství, sociálních služeb, odpadové-
ho hospodářství, turismu a spoluprá-
ce obcí v rámci tématu dobře fungující 
úřad – nastavení užší spolupráce města 
Třebíče a obcí na Třebíčsku. 

„Největší potenciál pro rozvoj spolu-
práce obcí na Třebíčsku má turismus, 
odpadové hospodářství a nastavení užší 
spolupráce samospráv. Tak, aby zejmé-
na neuvolnění starostové obcí měli zajiš-
těnu oporu ve své práci,“ popsala situ-
aci koordinátorka projektu v Třebíči 
Mirka Moudrá. Doplnila, že podoba 
a organizace užší spolupráce v těchto 
oblastech bude předmětem diskuze na 
společném setkání starostů.

Strategie, která velice podrobně 
popisuje jmenované oblasti, byla zpra-
cována pod metodickým vedením 
Svazu měst a obcí ČR a byla podrobe-
na expertnímu posouzení. 

Strategie bude zveřejněna na webu 
města do konce března a bude před-
ložena ke schválení starostům obcí na 
ofi ciálním setkání, které se uskuteční 
ve čtvrtek 23. dubna v Třebíči.    -zt-

Meziobecní spolupráce 
na Třebíčsku má na čem stavět

Ozdobou obnoveného jarního fes-
tivalu poezie Nezvalova Třebíč se 
stalo vystoupení Jiřího Suchého, 
legendy divadla Semafor, malých 
divadelních scén a československé 
populární hudby. Jeho pořad v Měst-
ské knihovně měl formu rozhovoru, 
který s ním citlivě a zasvěceně vedl 
redaktor Českého rozhlasu Robert 
Tamchyna, osoba pro tento úkol nej-
případnější a nejpovolanější. 

Mluvené slovo bylo doplněno 
zpěvem, při němž Jiřího Suchého 
doprovodil pianista a šéf semafor-
ského orchestru Jiří Svoboda. Už 
úvodní skladba nasměrovala hovor k 
Vítězslavu Nezvalovi: Klokočí totiž 
napsal mladý Suchý pod přímým vli-
vem četby Nezvalovy poezie.

Později žertovně použil slovní hříč-
ku „Mezi básníky mě žádný Vítězslav 
Nezval“, aby v dalším textu poscho-
vával deset názvů básnických sbírek 
či citátů z nich. 

Ke cti zaplněného sálu je třeba říct, 
že všechny názvy byly odhaleny a 
byla k nim dosazena i jména autorů. 
Poučené publikum pak vyslechlo i 
záznam řeči Jana Wericha vzpomína-
jícího na Nezvala dva roky po jeho 
smrti. 

Tuto nahrávku i řadu dalších našel 
v rozhlasovém archivu právě Tam-
chyna, který rozšířil záběr besedy i 
na Wericha a Voskovce a také třeba 
na Františka Hrubína. Na něj měl 

Suchý krásnou vzpomínku, když ho 
poznal stojícího na samém konci 
fronty čekající na lístky do Semafo-
ru. 

Více než hodinu a půl trvající 
pořad byl zakončen písní, kterou po 
Suchém všude vyžadují, a sice Pra-
mínkem vlasů, k němuž kromě textu 
složil i hudbu. S prvními tóny Tam-
chyna návodně zvolal: „Není dneska 
náhodou neděle?“, o čemž se dále v 
textu zpívá: „Je totiž neděle a mám 
dost času.“ 

Povídání o Nezvalovi, poezii a pís-
ničkách by sice mohlo pokračovat 
dále, ale protože v nejlepším se má 
přestat, byl ten nedělní podvečerní 
čas s pány Suchým, Tamchynou a 
Svobodou vypočítaný právě tak ako-
rát.  Milan Zeibert

Suchý ozdobil Nezvalovu Třebíč

Zřízení výboru pro revitalizaci 
Karlova náměstí v Třebíči se dostalo 
na přetřes na jednání zastupitelstva. 
Starosta Pavel Janata (KDU-ČSL) 
připomněl, že něco takového se pro-
jednávalo již na ustavujícím zastupi-
telstvu v minulém roce.  

Poukázal, že po dvě minulá období 
pracoval výbor pro revitalizaci centra 
města. Ten ale měl tak široký záběr, 
že činnost nepřinášela výsledky, kte-
ré se očekávaly. „Jsem přesvědčený, že 
práci tohoto výboru musíme zaměřit 

pouze na revitalizaci centrálního Kar-
lova náměstí,“ poznamenal Janata. 

Do diskuze se přihlásil Jaromír 
Barák (Třebíč Občanům), kte-
rý vyslovil uspokojení, že staros-
ta dodržel slib. Pouze měl výhrady 
k názvu, kdy by ponechal předešlý. 

Barákův návrh na změnu názvu 
výboru neprošel, zřízení výboru 
s původním názvem ano. Předsed-
kyní se stala Marie Černá a podporu 
získali všichni navržení členové. 

 -zt-

Výbor povede Marie Černá
Osud Zpravodaje radnice zajímal na 

jednání zastupitelstva Alexandru Svo-
bodovou (Třebíč Občanům). Staros-
ta Pavel Janata jí vysvětlil, že vydávání 
měsíčníku přešlo z městského kultur-
ního střediska na městský úřad. 

„Bývalému redaktorovi, Františku Jůzo-
vi, byla v určité formě spolupráce nabíd-
nuta. On se rozhodl, že tuto nabídku 
nepřijme,“ vysvětlil starosta Pavel Jana-
ta (KDU-ČSL). Město proto hledalo 
řešení jiné. 

Svobodová dotaz rozšířila, když chtě-
la vědět, zda mluvčí radnice Irini Mar-
takidisová, která se na tvorbě poslední-
ho čísla podílela, nebude přetížená. „Je 
to z úsporných důvodů?“ ptala se Svobo-
dová. 

„Tisková mluvčí to má v rámci svého 
pracovního úvazku,“ odpověděl Jana-
ta. Město si chce ověřit, jak je přípra-

va Zpravodaje náročná. „Nevylučuji, že 
v budoucnu budeme redaktora hledat,“ 
poznamenal Janta.  

Do debaty se vložil Jaromír Barák 
(Třebíč Občanům), který se obával, 
aby u mluvčí nedocházelo ke střetu 
zájmů. „Zpravodaj by měl být objektiv-
ní a tisková mluvčí hájit zájmy radnice,“ 
vyjádřil svůj názor Barák. 

Pochvaloval si, že Zpravodaj je objek-
tivnější než v minulosti, čímž má dale-
ko k dokonalosti. Těšilo ho, že se zve-
řejnily dva články, které redakci poslal. 

Janata odvětil, že v práci mluvčí střet 
zájmů nevidí. „Budeme se chovat tak, jak 
máme z hlediska tiskového zákona. Nová 
redakční rada, kde mohou mít zastou-
pení všechny subjekty, které se dostaly do 
zastupitelstva,“ podotkl Janata. Dopl-
nil, že všechny připomínky je schopný 
řešit.   -zt-

Zpravodaj zpracovává mluvčí
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Galerie Franta v Národním domě 
v Třebíči otevřela svoje dveře veřejnos-
ti v pondělí 16. března zdarma. Stalo 
se tak z popudu Františka Mertla, ve 
světě známého umělce pod jménem 
Mistr Franta. Mistr v pondělí slavil 
narozeniny a požádal městské kulturní 
středisko, zda by volný vstup neumož-
nilo a to mu vyšlo vstříc. 

Studenti obou třebíčských gymnázií 
pak měli možnost zhlédnout unikát-
ní dokument o Mistru Frantovi a jeho 
rozhodnutí darovat Třebíči díla v hod-
notě zhruba patnáct milionů korun. 
Následně se slova ujala kurátorka 
Marie Dohnalová. 

Přiblížila, že Mistr díla velice pečlivě 
vybíral a sám dohlížel nad přepravou. 
„Velkou oporou mu byla rodina, která 
jej v tomto činu podporovala,“ zdůraz-
nila Dohnalová. Vzpomínala i na útěk 
mladého začínajícího malíře do Fran-
cie z tehdejšího socialistického Česko-
slovenska. Dostal se tam bez dokladů, 
když utíkal za svojí láskou. „A rodiče ho 

velice vlídně přijali,“ naznačila Dohna-
lová.

Připomněla jeho  lásku k cyklistice i 
nesmírnou pracovitost a preciznost, 
kdy nikdy z dílny nevypustí dílo, které 
by se mu zdálo být nedokonalé. 

Nastínila i jeho politickou angažo-
vanost, kdy ho na světě trápí spousta 
věcí, na které ve svých dílech reaguje. 
Do třebíčské sbírky, kde chtěl prezen-
tovat celé svoje dílo, dokonce musel 
některé ranné obrazy dokoupit, pro-
tože je nevlastnil. Do Českosloven-
ska se dostal až v sedmdesátých letech 
minulého století, kdy se vyplatil, aby 
mohl přijet. 

„Před tím po něm požadovali tak vel-
kou částku, že ji platit odmítal. Postup-
ně se snižovala až na rozumnou mez,“ 
podotkla Dohnalová. Na dotaz stu-
dentky, že umělec v dokumentu vypa-
dal jako velký kliďas, odpověděla: 
„Zdání klame. Naopak, je to cholerik. A 
protože jeho žena je na tom podobně, o 
hádky u nich není nouze.“    -zt-

Do Galerie Franta byl vstup zdarma

STUDENTI gymnázia při prohlídce galerie, uprostřed Marie Dohnalová.
 Foto: Antonín Zvěřina

Kostýmované prohlídky 
v Muzeu Vysočiny v zámku 
v Třebíči zvyšují návštěvnost. 

 Antonín Zvěřina

Během listopadu a prosince loňské-
ho roku byly připraveny pro návštěv-
níky Muzea Vysočiny Třebíč kostý-
mované prohlídky. Ty probíhaly na 
místě dvou ze čtyř nově  zrekon-
struovaných expozic – Valdštejnové 
na Třebíči a Svět portálů a bran.  

Návštěvníci tak mohli v zámeckých 
komnatách potkat například posled-
ního majitele třebíčského panství, 
hraběte Emanuela, který se svou 
manželkou Adriennou připravil vel-
kou oslavu narozenin.

Atmosférou blížící se slavnosti pro-
vázela hosty všetečná komorná. Ta 
hostům prozradila nemalá tajemství 
z života hraběcí rodiny. Valdštejno-
vé se s návštěvníky rozloučili náhle 
vzhledem k okolnostem roku 1945. 

Oživená klášterní expozice Svět 
portálů a bran přiblížila návštěvní-
kům – novicům – život ve středo-
věkém klášteře. Byli seznámeni s 
přísnými pravidly, která v benedik-
tinském klášteře panovala. 

Návštěvníci měli možnost vyzkou-

Zámek Třebíč ožije historickými kostýmy
 První se konala 14. března, další 

11. dubna, 1. května, 8. května, 9. květ-
na, 12. června, 13. června, 6. července, 
11. července, 8. srpna

 Prohlídky v předzámčí – Cesty 
časem – se uskuteční vždy v 13. hodin. 
Trasa Valdštejnové na Třebíči bude 
zpřístupněna vždy v 14.30 a 15.30 
hodin.

šet si dovednost starých mistrů písa-
řů při práci s inkoustem a brkem, 
rozpoznat bylinky pro výrobu léči-
vých lektvarů bratra bylinkáře nebo 
si procvičit mluvidla v recitaci latin-
ské modlitby Pater noster.  

Rok 2015 nabízí milovníkům a pří-

vržencům areálu třebíčského zám-
ku deset kostýmovaných prohlídek 
rozložených do celého roku. Pravi-
delně vždy druhou sobotu v měsí-
ci, doplněnou o další dny, většinou 
státní svátky, od března do srpna se 
mohou návštěvníci těšit na netradič-

NÁVŠTĚVNÍCI obdrželi od členů Ampulky drobné sladkosti. 
 Foto: Antonín Zvěřina

ní prohlídky, které se staly, po zku-
šenostech z předešlého roku, velmi 
oblíbenými. 

Mimo jiné to dokládá i vyšší náv-
štěvnost v době pořádání těchto 
prohlídek. V daných termínech ožijí 
komnaty hraběcí rodiny Valdštejnů 
prostřednictvím divadelního soubo-
ru Ampulka. 

Kromě zmíněné trasy oživne i 
interaktivní expozice Cesty časem v 
předzámčí, kde si návštěvníci budou 
moci spolu s řemeslníky vyzkoušet 
jejich nelehkou práci a dozvědět se, 
jak vypadalo město v minulosti. 

 

Do VII. ročníku soutěže, vyhlášené 
loni v létě, se přihlásilo třináct autorů 
s 49 fotografi emi. Autoři nejúspěšněj-
ších fotografi í budou odměněni fi nanč-
ní částkou a upomínkovými předměty. 
Díla budou vystavena od 26. března do 
1. května ve výstavní síni Předzámčí v 
Třebíči.

Námětem snímků byl ruch a život ve 
městě a vyjádření krásy okamžiku. Sou-
těž nebyla věkově omezena a jedinou z 
podmínek bylo pořízení fotografi e ve 
městě Třebíči. -zt-

Znají vítěze fotosoutěže Živá Třebíč Turistická centra získala stříbro
Třebíč získala stříbro v soutěži turistických informačních center. 
Soutěž spočívala v hodnocení aktivity a spolupráce turistických infor-

mačních center (TIC) s Krajem Vysočina a jeho příspěvkovou organi-
zací Vysočina Tourism. 

Hned první ročník soutěže se setkal s velkým zájmem, přihlásila se do 
něj většina TIC z Vysočiny.

Za město převzal ocenění od Kraje Vysočina za druhé místo v katego-
rii velkých měst starosta Třebíče Pavel Janata. 

„Ocenění předávám dál. Vám, kdo jste se o něj nejvíce zasloužili. Děkuji, 
že naše město takhle dobře reprezentujete a přeji vám další úspěchy a radost 
z vaší práce,“ s těmito slovy předal Janata ocenění Dagmar Juráňové, 
vedoucí turistických a informačních center v Třebíči. -zt-

Termíny kostýmovaných 
prohlídek v letošním roce:

Vyhodnocení VII. ročníku 
fotografi cké soutěže 
„Živá Třebíč

 1. místo Kolekce I., II., III. Pavel Ryb-
níček

 2. místo Kolekce Běžný den (BD1, 
BD2, BD5) Miroslav Teplý

 3. místo Bouře Martin Urbánek
 Čestné uznání A plac je náš, Rodinka 

Šárka Kováčiková
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Antonín Zvěřina, náš kole-
ga, redaktor Jihlavských listů 
(JL) a Třebíčských novin (TN), 
vydal svou druhou knihu. Má 
název Velkolepý piknik. Je opět 
humoristická a najde se v ní řada 
známých třebíčských či vysočin-
ských lidí.

 Petr Klukan

 V knize hodlá podnikatel Josef 
Šafran uspořádat velkolepý pik-
nik. Přemítá, koho na něj pozvat. 
Ve výčtu pozvaných je spousta reál-
ných třebíčských či vysočinských 
známých jmen, o nichž je napsán 
životopis  humorný, místy až ironic-
ký, i když bych řekl, že laskavě iro-
nický.

Humor je solí života, s tím 
nic nenaděláme. Když 
tak o tom přemýš-
lím, tak je to 
vlastně 

návod, 
jak vel-
k o l e -
pý piknik 
uspořádat. 
Máme u nás 
mnoho boha-
tých lidí, kteří si 
s tím nevědí rady. 
Jak se vyrovnat s 
pozváním hostům 
a smířit se s tím, že ti, 
co pozvaní nebudou, 
nezajásají. A když si 
člověk uvědomí, že mezi 
nimi je Karel Gott , Lucie 
Bílá či Miroslav Kalousek. A ti 
co nejsou bohatí, tak by rádi zbohatli. 
Proč si myslíš, že vysedávám po hos-
podách a toužebně se dívám na vstup-
ní dveře, zda nepřijde nějaký právník s 
tím, že jsem zdědil půl Brna? Pak bych 
ten piknik taky uspořádal.

Neobáváš se, že ne všichni svou 
humornou charakteristiku a tebou 

Zvěřinův Velkolepý piknik 
si laskavě utahuje ze známých lidí

napsaný životopis unesou?
Pokud se budou zlobit, ukáží, 
že nemají smysl pro humor. 

Mně nevadí, když si ze mě 
někdo dělá legraci. Ale musí 

mít určitou úroveň. Zda 
ji má tato kniha, musí 

posoudit čtenáři. Roz-
hodně jsem se nechtěl 

někoho dotknout.

Nebyl krité-
riem výběru lidí, 

o kterých píšeš, 
právě i jejich 
postoj, smysl 

pro humor?
Tak jsem vůbec nepře-

mýšlel. Prostě jsem to tak chtěl, 
a tak jsem to napsal. Ta kniha má 

výhodu, že nemá konec. Dá se v ní 
pokračovat. Takže ti, kteří se nyní radu-
jí, že se v ní neobjevili, nemají to defi -
nitivní. A to nemusí být pokračování 
Pikniku, ale úplně jiná kniha. Mohl 
jsem ta jména pozměnit, ale považoval 
bych to za zbabělé.

Takže předpokládáš, že třebíčský 
exsenátor Janata, starosta Heřman, 

KNIHU v třebíčské knihovně pokřtili dvě z postav knihy Velkolepý piknik, Emil Veselý 
(vlevo) a Bohumil Coufal. Autor stojí mezi nimi. Foto: Mirka Čermáková

Kniha je k dostání napří-
klad v třebíčském Knih-
kupectví Jakuba Demla, 

nebo v jihlavských 
Knihkupectvích Otava 
a Knihkupectví Jitka 

nebo v redakci 
Jihlavských listů.

opoziční politik Barák, bývalý novi-
nář Ryneš, ředitelka kultury Hanáč-
ková, poslanec Bičík, hejtman 
Běhounek, misska Salačová a další 
se na sebe dokáží podívat s nadhle-
dem?

Ono jim nic jiného nezbývá. Nejvíc 
se člověk zesměšní, když se zlobí, že 
si z něj někdo dělá legraci. Chápu, že 
tohle je legrace veřejná, o to víc musí 

udržet nadhled. Jen bych chtěl upozor-
nit, že kniha byla napsaná loni na jaře 
a v létě, a podzimní komunální volby 
některým lidem přisoudili jinou roli. A 
doplnit, že lidé se mohou těšit třeba na 
fi ktivní názor Karla Gott a, Lucie Bílé a 
spousty dalších osobností. 

Kdo se ti psal nejlépe?
Říká se, že dělat humor je věc veli-

ce těžká, a já to můžu potvrdit. Někdy 
se nápady jen hrnou, někdy se člo-
věk potýká s tím, že ho nic nenapadá. 
Takže musí počkat, až ho něco napad-
ne. Kdyby to tak šlo zavést do politiky!

A existuje někdo, koho bys tam 
velmi rád zařadil, ale raději jsi to 
neudělal?

To už jsem naznačil, že si nikdo 
nemůže být jistý, že se v příští knize 
neobjeví s plným jménem a s vymyš-
leným příběhem. Něco už mám v hla-
vě, jak do obyčejného příběhu zamo-
tat známé i méně známé osobnosti. 
Tak jako v Pikniku, kde jsem si, vedle 
známějších osobností, udělal legraci ze 
svých kamarádů.

Na počátku března byl v Třebíči 
v knihovně křest knihy, na které jsi 
řadu lidí, o nichž píšeš, pozval. Pro-
běhl v klidu, nebo si to s tebou chtěl 
někdo vyřídit?

Hned v úvodu jsem vyhlásil minutu 
ticha za ty, o kterých se v knize píše. A 
když si přítomní sedli, následně minu-
tu ticha za autora. A pak jsem jim pře-
četl první tři stránky knihy. První je 
prázdná, na druhé je pouze: Velkolepý 
piknik, Antonín Zvěřina, a na třetí tyto 
dvě poznámky: Všechny příhody v této 
knize jsou smyšlené a nikdy se nestaly. 
Každá podobnost je čistě náhodná. 
Tato kniha není určená škarohlídům, 
lidem, kteří nemají smysl pro humor a 
pro nadsázku. To hovoří za vše. A pak 
už jsme se všichni jen dobře bavili.

„Pohádkový soubor 
spisovatelky Ludmily 
Klukanové představuje 
svébytné obohacení sou-
časné dětské literatury, a 
to i z hlediska jazyka a 
stylu,“ napsal v recenzi 
na knihu Z království 
pramenů i skal kritik 
a literární historik Jiří 
Poláček. 

Spisovatelka Ludmi-
la Klukanová (1936), 
pocházející z Třebíč-
ka, narodila se v Lipní-
ku, je známá především jako autorka 
osobitých, často výrazně lyrizova-
ných próz s venkovskou tematikou. 
Takový je i román Pozdní čas nastal 

nám, syrově popisující 
proměnu vesnice, vyda-
ný v loňském roce. 

Autorka však píše i 
pohádky. V roce 1993 
vydala v třebíčském 
nakladatelství Arca JiM-
fa knihu Z pohádkových 
končin, vloni s ilustrace-
mi Hany Paulové soubor 
Z království pramenů i 
skal (jihlavské naklada-
telství Parola). 

Jak autorka potvrzuje, 
pohádky jsou inspiro-

vané typickou krajinou Vysočiny. A 
vedle obyčejných lidí v nich nechybí 
nadpřirozené bytosti či mluvící pří-
roda.  -pk-

Kniha o pozapomenutém malíři
Rakušan z Jihlavy je název knihy o 

Dominiku Oesterreicherovi, jihlav-
ském malíři na dvoře polského krále.

Její jihlavský autor, Zdeněk Geist, v 
ní popisuje pozoruhodný životní pří-
běh a dílo malíře 18. století.

Oesterreicher se narodil v Jihlavě a 
po studiích umění v Itálii zavítal do 
Varšavy. Zde se stal nejen dvorním 
malířem posledního polského krále, 
ale i profesorem na univerzitě v Kra-
kově.

Se svou manželkou Rosálií založil 
výjimečnou dynastii polských učenců, 
která v Krakově a v Polsku působila po 
dvě stě let.

Oesterreicher byl nejen výborným 
malířem, ale i zdatným řemeslným 
umělcem, navrhoval například talířky, 
cukřenky, vyrobil a mozaikou ozdobil 
stůl… Čím byl nejvíc? 

„Malbu studoval a jako malíř se i poz-
ději prosadil. Vedle toho však celý život 
rozvíjel - do jisté míry „renesančně“ - i 
další obory. Těm se na sklonku svého 
života věnoval více než malbě. Jeho kré-
dem bylo zlepšovat svět krásou, a to v 

různých formách umělecké činnosti,“ 
vysvětluje autor knihy.

Kniha zveřejňuje všechnu známou a 
dostupnou tvorbu, od Oesterreiche-
rových obrazů až po své řemeslné prá-
ce. Umělec nejen maloval, ale díky své 
zručnosti dokázal vytvořit i jiná umě-
lecká díla. Navrhoval například užitné 
výrobky od porcelánových talířků až 
po cukřenky. Knihu vydalo v jihlavské 
nakladatelství Parolaart. -pk-

Pohádky z království 
pramenů a skal
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Bilance loňského roku 
v oblasti kulturního dění v Tře-
bíči je víc než úspěšná. Svědčí 
o tom fakta, která poskytla Tře-
bíčským novinám v rozhovoru 
ředitelka městského kulturní-
ho střediska Jaromíra Hanáč-
ková. Prozradila i novinky 
letošního kulturního léta.

 Antonín Zvěřina
 
Co považujete v loňském roce za 

největší kulturní počin v Třebíči?
Rozhodně otevření Galerie Mistra 

Franty. Povedla se nám tak velká věc, 
že si troufnu říct, že po zápisu našich 
památek na seznam UNESCO v roce 
2003, je to další evropsky významná 
záležitost. Jednalo se o neskutečnou 
souhru okolností. O skvělou spolu-
práci s radnicí, o skutečnost, že se 
našly odpovídající prostory, protože 
nabídka Mistra Franty přišla o něco 
dřív.

 
Jak jste spokojená s návštěvností 

galerie?
Ukazuje se, že se jedná o života-

schopné zázemí nejen pro dílo Mis-
tra Franty, ale i pro klubové záležitos-
ti a rozličné besedy s nevšedními 
hosty. Mistr  Franta si hlavně přál, 
aby  luxusní prostory  nezůstaly bez 
návštěvníků.  Opakuji, z otevření 
mám obrovskou radost a jsem ráda, 
že se to nám  všem, co jsme se na 
tom podíleli, povedlo. 

 
V pondělí 16. března oslavil Mis-

tr 85. narozeniny, jak se vám osla-
va, i když bez jeho přítomnosti, 
líbila?

Myslím si, že to byla důstojná osla-
va. Mistr si přál, aby v den jeho nar-
ozenin byla galerie volně přístupná 
veřejnosti. Prostor galerie je uzpů-
sobený pro sezení a promítání. Lidé 
si mohli nejen prohlédnout Mis-
trovo dílo, ale vidět i půlhodinový 
snímek Frantův návrat na Vysoči-
nu. V ten den přišlo 315 návštěvní-
ků, z toho 176 studentů třebíčských 
středních škol. Oslava byla důstojná, 
přišli i představitelé radnice. Hned 
ráno jsem Mistrovi poslala fotografi e 
a přání. Byl moc rád, protože tahle 
galerie je jeho dítě.

 
Letní období se kvapem přib-

ližuje. Chystá kulturní středisko 
něco nového?

Chystáme programy v rámci Tře-
bíčského kulturního léta podle léty 
osvědčeného plánu. Letos Třebíč 
slaví 680 let od návštěvy krále Jana 
Lucemburského a syna  Karla, kteří 
městu přinesli nová městská práva, 
obdobná jako  mělo královské měs-
to Znojmo. Tento významný mez-
ník v historii Třebíče chceme lidem 
připomenout na Slavnostech Tří 
kápí. Ráda bych zrealizovala video-
mapping, což je populární hra svě-
tel a promítání na budovy, v našem 
případě na jižní stěnu zámku. Na 
scénáři pracujeme. K jednotlivým 
obrazům z historie města namlu-
ví komentář třebíčský rodák, herec 
Miloš Mejzlík. Bude to novinka a 

Třebíčské kulturní léto chystá novinky, 
centrum Pasáž deset let od otevření

JAROMÍRA  HANÁČKOVÁ. Foto:  Antonín Zvěřina

přiznávám, že se na ni hodně sou-
středím.

 
Co chystáte po Slavnostech Tří 

kápí?
Oslavu 10 let od otevření divadla 

Pasáž. Otevřeno bylo 9. září roku 
2005. Jedná se o velký třebíčský 
fenomén. Vzpomínám si, jak se ved-
ly řeči o tom, že je lepší rozestavené 
divadlo raději za deset milionů zbou-
rat, než ho dostavět a provozovat. 
Objevily se i prognózy, že to bude 
jen černá díra na peníze. Byla jsem 
tehdy u zrodu plánu provozu diva-
dla a těší mě, že tento model funguje 
doteď, a to velice úspěšně. V divadle 
se pořád něco děje, využitý je i foyer. 
Po deseti letech můžu s čistým svě-
domím říct, že je co oslavovat. Výro-
čí oslavíme koncertem Marie Rot-
trové. Aby si oslavu užili i lidé, kteří 
na koncert nepřijdou, uvidí  venku 
atraktivní světelnou show.

 
V Pasáži provozujete i kino. Bylo 

to dobré rozhodnutí?
Určitě ano. Původně se promítalo 

v Pasáži i v kině Moravia. Postupně 
diváků ubývalo a byla nutná digita-
lizace. Provoz kina se nakonec sou-
středil pouze do sálu v Pasáži. Kino 
je digitalizované a v rámci kulturní-
ho střediska vydělává slušné peníze.

 
Oživené židovské město bude 

i letos ve stejném rozsahu jako 
loni?

Samozřejmě. Oblíbené Oživené 
židovské město i Šamajim nemohou 
chybět. Jen doufám, že letos nebude 
tak hrozné vedro jako loni. V poled-
ne byly uličky prázdné, protože se 
v nich nedalo ani dýchat. Ožívaly až 
k večeru a v noci. Ale počasí neporu-
číme.

 
Přijede opět Jiří Čáslavský se 

svojí promítací maringotkou?
Na Karlově náměstí máme vždy 

v rámci kulturního léta Filmy pro 
Karla IV. Bohužel, pana Čáslavské-
ho se nám už nepodařilo přemluvit 
na letošní spolupráci. On už něko-
lik let hlásil, že skončí, ale ještě loni 
jsme ho přemluvili. On k nám jezdil 
velice rád. Letos v lednu se rozhodl, 
že prodá maringotku a plátno. Ješ-
tě nedávno jsem mu psala, zda si to 
nerozmyslel, ale zatím neodepsal.

 

Máte náhradní variantu?
Shodou okolností napsal starosto-

vi Pavlu Janatovi Pavel Čadík ze zná-
mé dvojice bratrů Čadíků, kteří mají 
svůj kinematograf. Vzpomněl si, že 
v roce 2000 promítali v Třebíči, a že 
to byl úžasný zážitek. Rád by se zase 
do Třebíče vrátil. Starosta mi jeho 
e-mail přeposlal a já mu hned ode-
psala. Od té doby jsme v jednání a 
vypadá to, že se trefíme do plánova-
ného termínu v červenci. Prozradím, 
že jednáme dokonce o přítomnosti 
rodáka Mirka Donutila a také Bolka 
Polívky. Možná přijedou i další zná-
mé osobnosti z Brna, zkrátka kama-
rádi Pavla Čadíka. Úplně největší 
radost jsem měla z toho, když mě 
Pavel Čadík požádal, zda by se mi 
podařilo pozvat Jiřího Čáslavského, 
aby některý večer promítali spolu. 
Věřím, že pan Čáslavský bude rád a 
že pozvání přijme.

 
Odbočím od kulturních pořadů. 

Plánuje se revitalizace Karlova 
náměstí. Budete mít z pozice ředi-
telky kulturního střediska mož-
nost k tomu něco říct?

Už proběhla spousta různých pří-

pravných jednání a zatím jsem vž-
dy k nim byla pozvaná, a měla mož-
nost k tomu říct svoje připomínky a 
požadavky. Na radnice je i vizualiza-
ce studie náměstí. Největší problémy 
máme s elektrickým proudem, který 
zejména při vánočním náměstí čas-
to během programu na pódiu vypa-
dává. Jeden zdroj už nestačí, potře-
bujeme dva. Ideální by bylo i stálé 
pódium a my nemuseli utrácet pení-
ze za jeho stavění několikrát do roka. 
Obávám se ale, že tohle moje přání 
neprojde, vzhledem k historickému 
rázu našeho náměstí.

 
Už jsme se jednou spolu bavi-

li o promenádních koncertech na 
náměstí. Budou někdy reálné?

Tuhle roli v současné době ve vel-
ké míře přebírá základní umělecká 
škola. Chystá akci Rozeznělá Třebíč, 
která se odehraje nejen na náměs-
tí, ale na různých místech ve městě. 
Škola připravuje také svoje oslavy 
v Pasáži formou promenádních kon-
certů. My jsme nebyli příliš zvyklí 
na veřejnou prezentaci „zušky“, ale 
v poslední době „táhne na bránu“ a 
já této škole moc fandím.

 
Jak funguje spolupráce s ostatní-

mi kulturními subjekty?
Velice dobře. Vidíme to zejména 

v době konání Třebíčského kulturní-
ho léta. Zapojují se i soukromé orga-
nizace, neziskovky. I když se v jeden 
den koná několik akcí, diváci si tu 
svoji najdou. Nabídka programů je 
tak široká, že nelze sestavit plán akcí, 
abychom si vzájemně, lidově řečeno, 
nelezli do zelí.

 
V závěru loňského roku jste ote-

vřeli Tourist-point a rozhlednu na 
Pekelňáku. S příchodem jara jis-
tě očekáváte velké využití nových 
atrakcí pro turisty.

Moc se na to těším, protože tohle 
tady chybělo. Často se stávalo, že na 
informační centrum dorazili turis-
té na kolech a neměli ho kde uložit 
včetně batohu, aby mohli navštívit 
naše kulturní památky. Pracovnice 
„íček“ se jim snažily vyjít vstříc a tak 
měly za zády plno batohů a často i 
kola. Znamenalo to převzít odpověd-
nost za všechno, co převzaly. Koneč-
ně máme pro turisty zázemí, kde si 
osobní věci zamknou do skříňky. 
Turisté určitě ocení i možnost ospr-
chování se po cestě. Rozhledna už 
stihla i přes zimní období ukázat, že 
je životaschopná. Pravidelně tam 
jezdíme uklízet a svážíme odpadky a 
je vidět, že je tam živo. Na rozhlednu 
jsem opravdu pyšná.

 
Jaká byla loni návštěvnost turis-

tů ve městě?
Zlepšili jsme se zhruba o dvě pro-

centa. Od roku 2011, kdy jsem se 
vrátila a týmy na „íčkách“ se do toho 
pořádně obuly, návštěvnost mezi-
ročně stoupla až o dvacet procent. 
Současný nárůst už je už nižší, musí-
me přicházet stále s novými nápady.  
Věřím ale, že zázemí Tourist-pointu 
a rozhledna vykonají letos své.
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TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

TISÍC KORUN ČESKÝCH

Platnost tohoto kuponu je 10 dnů a lze ho uplatnit i na obleky z nové kolekce.

www.modaprostejov.cz

1000
Ano! Čtěte prosím dál! Při nákupu jakékoliv pánské košile Vám odečteme 
200,- Kč a při nákupu jakéhokoliv obleku Vám odečteme 600,- Kč. Stačí 
odevzdat tento vystřižený kupon při placení. Na tento kupon můžete 
nakoupit až 2 ks pánské košile a jeden pánský oblek a tehdy nastane 
maximální sleva 1.000,- Kč. Slevu samozřejmě obdržíte i při koupi 
jednoho nebo dvou kusů zboží. Košile s využitím kuponu můžete 
nakoupit od úžasných 169,- Kč a oblek od 1.399,- Kč. A to už se vyplatí 
přijít. A pozor, kabáty likvidujeme za super nízké ceny se slevou až o 70%.
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Zdenek Homolka přijede 
z Rakouska do Třebíče s před-
stavením Zkrocení zlé ženy, 
kterou režíroval. Hrají ji Češi 
samozřejmě česky ze spolku 
Vlastenecká omladina, kte-
rý letos slaví 130. let od svého 
vzniku. Se Zdenkem Homol-
kou měl původně vzniknout 
rozhovor, ale jeho monolog byl 
natolik poutavý, že jsme ho tak 
ponechali.   

 Antonín Zvěřina

Divadlo byla moje první velká a 
věrná láska. Ale abych učinil rodi-
čům radost, vystudoval jsem vyso-
kou školu a sedm let jsem se živil 
jako středoškolský profesor. Nako-
nec mě vyhodili, protože jsem kres-
lil vtipy do tehdejších periodik. Byl 
to vyhazov na hodinu a nikde mě 
nechtěli vzít. Pak jsem se přece jen 
uchytil jako instalatér, což pro mě 
znamenalo naprostou volnost. Děl-
níka nelze potrestat. Prací? Tu už 
on má. Dnes je to samozřejmě něco 
jiného.

Technik v divadle
Pak jsem se dostal díky mému celo-

životnímu kamarádovi Jaromíru 
Pátkovi jako technický vedoucí do 
Divadla Jiřího Wolkera, dnes Diva-
dlo v Dlouhé. Tam jsem pracoval 
tři roky. V té době jsem byl ale také 
odsouzený za protistátní činnost, 
takže když začala Charta, cítil jsem, 
že je o mně u bezpečnosti zájem.

Tehdy jsem si řekl dost, nebudu 
čekat na nádraží, kde už žádný vlak 
nepojede a v roce 1977 jsem odešel 
do Rakouska. Tam jsem měl štěstí, že 
jsem okamžitě dostal práci. Ono to 
tenkrát bylo trochu jiné. Ze socialis-
tického tábora neodcházeli pomocní 
dělníci a byla relativně konjunktura. 

Kdo uměl pracovat, místo si vždyc-
ky našel. Dostal jsem se do pracovní 
skupiny v jedné fi rmě, ale měli pro 
mě příšernou pracovní dobu od šes-
ti hodin. Protože nejsem ranní ptáče, 
hledal jsem něco jiného. 

Bydlel jsem ve čtvrti, která kdy-
si byla převážně česká. Žilo zde 150 
tisíc Čechů, měli svoji školu, faráře, 
vlastně veškeré české služby. Dnes už 
to tak není, Češi se asimilovali a roz-
prchli se po celé Vídni a dá se říct po 
celém Rakousku.

Jevištní mistr
Přečetl jsem si inzerát, že v divadle 

Na Vídeňce přijmou člověka, a měl 
jsem štěstí, že jsem se tam dostal. 
Pak k tomu přibyla ještě dvě další 
divadla a já se stal takovým jevištním 
mistrem. Pracoval jsem tam až do 70 
let.

Kolegové mi říkali, proč nejdeš do 
důchodu, tak jsem jim odpovídal, že 
jsem slyšel, že všichni důchodci musí 
umřít. A pak, v práci umírá daleko 
méně lidí než v posteli. 

Jen musím připomenout, že česká 
menšina dříve žila samostatně, pro 
sebe. Vznikalo tam spousta zájmo-
vých organizací, spolků a také mno-
ho divadel. Samozřejmě i pěvecké 
sbory.

ZDENEK HOMOLKA  přiveze do Třebíče inscenaci Zkrocení zlé ženy.
 Foto: Antonín Zvěřina

Divadlo je má láska, říká Zd. Homolka

Postupně, jak jsem říkal, se doba 
měnila, spousta Čechů se po první 
světové válce vrátila domů, dnes tam 
jsou tam dva tři spolky, jeden pěvec-
ký a jeden náš, který slaví 130 let od 
svého vzniku a jmenuje se Vomladi-
na, Vlastenecká omladina. 

Ten název je poněkud archaický, 
doba se změnila, tenkrát byl český  
nacionalismus ve Vídni daleko sil-
nější. Dnes prakticky vymírá, ale to 
je vývoj doby. 

Pozvání kamaráda
Do tohoto vlasteneckého spol-

ku jsem byl pozván jedním kamará-
dem, protože potřeboval někoho do 
nějaké divadelní role. To bylo před 
dvaceti lety, a od té doby tam jsem. 
Začal jsem hrát a později i režírovat. 
Poslední hra, kterou režíruji, je Zkro-
cení zlé ženy. Bude to trochu jinak 
než u původní inscenace, je to tro-
chu kratší a méně postav. Ale budou 
tam všechny, které tam mají být. 

Proč jsem si tuto hru vybral? Fasci-
noval mě překlad, který vznikl mezi 
světovými válkami. I když se říká, 
že ty novodobější angličtinu lépe 
chápou. Ale ono se dá něco doslova 
těžko překládat. Zdají se mně bás-
nicky hrbolatější. 

Také jsem chtěl, aby se ve hře uplat-
nilo víc našich herců a hereček. Spo-
lupracujeme s divadelním souborem 
v Boleradicích u Hustopečí, tam hra-
jeme v pátek 17. dubna a v sobotu 2. 
května. To první představení máme 
už vyprodané. Tam je nesmírně čilá 
skupina ochotníků, která hraje diva-
dlo 60krát do roka. A co nás také 
těší, mají dobré víno. 

Proč jsem odešel z Třebíče? Tehdy 
jsem říkal, buď se z Třebíče odstěhu-
je tři tisíce lidí nebo já. A protože oni 
nechtěli, musel jsem já. 

Vzpomínka na Geršu
Musím ale říct, že základy divadel-

nictví jsem získal u tehdejšího tře-
bíčského principála Josefa Gerši. 
Upravovali jsme třeba dialogy u her 
Voskovce a Wericha. Dávali jsme do 
toho naše rozumy. Pokud jde o Jose-
fa Geršu, byl to mimořádně nadaný 
divadelník. 

Z jeho školy vzešli všichni diva-

delníci té doby. Tady byla veliká 
ochotnická síla a on věděl, co chce. 
S Čapkovým Loupežníkem tehdej-
ší sokolská scéna dokonce vyhrála 
Jiráskův Hronov. On byl divadelní-
kem tělem i duší. Víc divadelníkem 
než učitelem. Kdyby on ve mně 
nevzbudil tu lásku k divadlu, nevím, 
jak bych se k tomu dostal. Divadlo je 
droga. 

Profesionálním hercem či režisé-
rem bych asi za jiných okolností být 
mohl, ale to se mně nepodařilo. Ale 
na druhou stranu jsem se ve Vídni 
dostal k nádhernému divadlu, které 
bylo hodnocené Američany a Angli-
čany jako nejlepší muzikálová scéna 
v Evropě. Měli jsme dokonce tako-
vá privilegia, že když my jsme uvedli 
nějaký muzikál, pět let ho žádné jiné 
divadlo v Evropě nemohlo hrát, Fan-
tom opery, Kočky, Bídníci.

Jen pro upřesnění, v divadle Na 
Vídeňce se hrají opery a na dvou 
zbývajících scénách muzikály. 
Bohužel si začínají konkurovat. Ale 
zpět, představení Koček jsme za 
sedm let odehráli 2200krát.

Amatérská scéna 
Ale když se vrátím k našemu diva-

dlu, to je zcela amatérská scéna, kte-
rá vznikla před 130 lety tehdejšími 
Vídeňskými Čechy. Ti většinou pra-
coval v přilehlých cihelnách. A ženy 
v sobotu chodily k cihelnám, aby 
mužům zabavily alespoň část výpla-
ty, protože ti ji byli schopni do rána 
propít. V těch cihelnách se nevysky-
tovalo jiné jméno než české. 

Když jsem přijel do Rakouska, 
německy jsem moc neuměl. Bylo to 
dáno tím, že jsme si říkali, stejně ni-
kam nepojedeme, proč bychom se ji 
učili. Byli jsme lenošní.

Když jsem dělal na škole závěreč-
nou písemku z němčiny, měl jsem 
tam jedno spolužačku, která měla 
mámu, Němku, a ta uměla perfekt-
ně německy. Tak jí říkám, pošli mi 

taháka, nebo propadnu. Tahák mi 
poslala, já to opsal, ale pak si říkám, 
to by bylo nápadné, kdybych dostal 
jedničku. Tak jsem tam udělal něko-
lik chyb. O přestávce za mnou přišla 
a já ji poděkoval a ona povídá, víš, 
já jsem ti tam udělala pár chyb, abys 
nedostal jedničku. A dostal jsem 
čtyřku.

Nečetl česky  
Když jsem byl v Rakousku, patnáct 

let jsem se nepodíval do české knihy 
ani do českých novin. První knížku, 
kterou jsem po patnácti letech četl 
česky, byla Manon Lescot od Nezva-
la.

Když jsem přišel do Rakouska, šéf 
první fi rmy, kde jsme nastoupil, mi 
povídal, já vás nepotřebuji. Ale já 
vám chci pomoct. Když jsem dával 
výpověď, tak mi chtěl značně zved-
nout plat, ale ten začátek pracovní 
doby, šest hodin ráno, to u mé osoby 
prostě nešlo. To je nelidské. Říkával 
jsem, že Marx by byl daleko větším 
přínosem pro lidstvo, kdyby odstra-
nil nechtěné vstávání.  

Je pravda, že do divadla se na šes-
tou nechodilo, ale trávilo se tam víc 
času. Před premiérou až šestnáct 
hodin. Ale brzy si všimli, že jsem 
velice šikovný, a tak jsme se postup-
ně dostával nahoru. 

Bohémský život u divadla? 
V Čechách je daleko intenzivněj-
ší. Ne že by tam večírky nebyly. 
Když jsem přišel tehdy do divadla, 
tak jsem žasnul, že všichni na první 
zkoušce znali text. Nikdo si nedovo-
lil chodit s knížkou. 

To si u nás nedokáži představit. A 
nikdy nefungovala nápověda. Her-
ci nebyli trvalí zaměstnanci. Měli 
smlouvu na rok nebo na dobu hra-
ní. A každý všední den od 10 do 12 
hodin museli být k dispozici divadlu. 
A to nikdo nevěděl, kdo bude zkou-
šet. Nějaké natáčení fi lmu nebo tele-
vize neexistovalo. Museli být k dis-
pozici divadlu. 

Tancovali Američané
Jinak v muzikálech tancovali pře-

vážně Američané. A měli úvazek až 
na 35 představení za měsíc. Měli 
velice malé nároky, rozhodně menší 
než Evropané. Když jsme s Kočka-
ma byli měsíc v Moskvě, Rakušané 
tamní stravu prostě nemohli pozřít. 
Z Vídně přiletěla mobilní kuchyň, 
kde si mohli usmažit řízky, udělat 
palačinky. Američanům ruská strava 
nevadila. Ani mně to nevadilo. 

Pokud jde o konkurenci, v Rakous-
ku to mají těžké zejména začínají-
cí herci. Měl jsem možnost podí-
let se konzultacemi na výchově 
mladých herců a říkal jsem si, vždyť 
my vychováváme budoucí nezaměst-
nané. U děvčat je to pochopitelně 
snadnější. 

Pokud jde o autorství, se zmiňova-
ným Pátkem jsme první hru napsali 
v 17 letech. V Praze jsem se podílel 
zejména na kabaretech. Mnoho her 
jsem pochopitelně upravil.

Myslím si, že mi život přál. Pro-
žil jsem spoustu krásných chvil. Měl 
jsem a mám spoustu kamarádů, 
nemůžu říct, že se na mně štěstí neu-
smívalo.        

Zkrocení zlé ženy, 
sobota 18. dubna, 

Národní dům, 19 hodin
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EUROMASTER – Největší síť  
certifikovaná společností Michelin

JSTE V DOBRÝCH RUKOU

euromaster.cz

ON-LINE
REZERVACE

Platnost akce od 30. 3. do 30. 4. 2015. Cena uvedena včetně DPH.

Staňte se našimi fanoušky na  
www.facebook.com/pneumatiky.servis.Euromaster

Palivová účinnost  :  F  
Přilnavost na mokru  :  C  
Vnější hlučnost   :   2  71 dB

195/65 R 15 91V GAMMA B2
Cena pneu 990 Kč

EUROMASTER – PNEU KAFKA

Brněnská 330, TŘEBÍČ,  568 840 323     

Výstavba obchvatu Třebíče se opět o značný kus 
přiblížila. Ministerstvo dopravy souhlasí se zpra-
cováním studie, ze které vyplyne především cena 
a další návazné konkrétní kroky. 

Vyplynulo to ze schůzky, kterou na ministerstvu 
absolvoval místostarosta Vladimír Malý a vedoucí 
odboru dopravy Aleš Kratina. 

„Zdůraznil jsem, jak moc velkou komplikací pro 
dopravu v našem městě je právě absence obchvatu,“ 
popsal schůzku Malý.

„Výsledkem je rozhodnutí, že příprava obchvatu 
Třebíče bude v nejbližší době pokračovat. Před poří-
zením nového územního plánu města zpracuje Ředi-

telství silnic a dálnic (ŘSD) technickou studii, která 
identifi kuje přesnou trasu silnice, počet stavebních 
objektů, či umístění protihlukových zdí,“ uvedl. .“

Zástupci Města Třebíče se aktivně zúčastní prá-
ce na této studii s cílem navrhnout optimální ře-
šení na základě znalosti místních podmínek. 

Na základě této studie bude stanovena předpo-
kládaná cena, která poslouží jako základ pro eko-
nomické hodnocení stavby.

„Z výsledku setkání tedy vyplývá, že se nám poda-
řilo dohodnout opravdu konkrétní kroky, které ke 
stavbě obchvatu vedou,“ doplnil vedoucí odboru 
dopravy třebíčské radnice Aleš Kratina.

Jakmile bude trasa obchvatu zapracována do 
územního plánu města, zadá ŘSD posouzení vli-
vů stavby na životní prostředí a celý projekt se 
může posunout k samotné realizaci. 

„Bylo nám navíc také slíbeno, že ŘSD odpovědně 
zváží další stavby – na západě půjde o napojení sil-
nice I/23 na silnici II/405 ve směru na Jihlavu a na 
východě o obchvat městyse Vladislav,“ uzavřel Kra-
tina popis jednání s ředitelem ministerského od-
boru strategie Luďkem Sosnou, kde zástupce Tře-
bíče podpořil i náměstek hejtmana Vysočiny pro 
dopravu Libor Joukl.  -zt-

Třebíč s obchvatem uspěla na ministerstvu
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O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, a to v případě koupě vozu na leasing i v hotovosti. Rozsvícené kontrolky 
vás tak vždycky nechají chladnými.

Předplacený servis zaručuje:

Servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo 60/100/150 tisíc km.

Špičkovou péči o vůz po celou dobu trvání služby.

Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.

Prokazatelnou servisní historii vozu.

Máte přece ŠKODA Předplacený servis Plus!

MYSLETE V KLIDU 
NA JINÉ VĚCI, AŤ JE 
S AUTEM COKOLI.

MYSLETE V KLIDU 
NA JINÉ VĚCI, AŤ JE 
S AUTEM COKOLI.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

www.predplaceny-servis.cz ŠKODA Finance od ŠkoFINu

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 340
www.autosalon-f3k.cz

t04-40h

Opravená 
komunikace 
už vozy udrží

Komunikaci před židovským hřbi-
tovem v ulici Hrádek v Třebíči se 
podařilo opravit. Radnice nově před-
láždila poškozenou plochu o velikos-
ti zhruba třikrát osm metrů.

„Poškozený úsek komunikace je nyní 
opraven tak, jak to má být. To zname-
ná, že pod kostkami jsou všechny kon-
strukční vrstvy a jsou kladeny do vějíře, 
s úzkou spárou. Takto dlážděná komu-
nikace je pevná a má vysokou nosnost,“ 
popsal práce místostarosta Vladimír 
Malý.

„Původní problémové dláždění bylo 
provedeno nekvalitně. Byly tam širo-
ké spáry a konstrukční vrstvy nebyly 
dostatečné. Při předláždění se nedo-
stávalo asi sedm metrů čtverečních 
kostek, což v reálném množství dělá 
zhruba 2,5 tuny. Takhle velký rozdíl v 
množství použité dlažby udělá zúžení 
spáry,“ doplnil Malý.

Řidiči popelářských vozů, kteří se 
na tomto místě otáčejí, potvrzují, že 
špatně vydlážděný povrch nemůže 
plně naložená auta o váze dvaceti tun 
bez poškození udržet. Nové před-
láždění již auta udrží bez problémů a 
bez poškození komunikace.  -zt-

Opravili 
dva chodníky

Pracovníci odboru dopravy a 
komunálních služeb opravili další 
dva chodníky a připevnili odpadlé 
stříšky na opěrné zdi. První oprave-
ný chodník se stříškami se nachází v 
ulici Spojenců a druhý v ulici Vítěz-
slava Nezvala.

„Díky podnětu občanů z ulice Spo-
jenců jsme nechali odstranit starý, potr-
haný asfalt. Po odkrytí jsme zjistili, že 
poničení asfaltu je dílem prorůstajících 
kořenů z okolních stromů. Na základě 
dohody se správou městské zeleně jsme 
kořeny odstranili a položili nové zám-
kové dlažby,“ uvedl vedoucí odboru 
Aleš Kratina.

Při opravě chodníků pracovníci 
zjistili, že je na opěrné zídce chodní-
ku v blízkosti zastávky městské hro-
madné dopravy několik upadlých 
stříšek, které znovu připevnili.

Druhý opravený chodník je v ulici 
Vítězslava Nezvala. „Tam jsme vymě-
nili dlažební kostky za nové tak, aby 
vzhledově navazovaly na stávající. Sta-
ré vícebarevné kostky jsme uskladnili 
a použijeme je při drobných opravách 
na Karlově námětí,“ upřesnil opravu 
Kratina. -zt-

Takzvaný malý kruhový objezd 
přibude v Třebíči do konce března. 
Vyroste na křižovatce ulic Velkome-
ziříčská, Brněnská a Cyrilometoděj-
ská. Radnice tím chce zmírnit rizika 
kolapsu dopravy při uzavírce Spor-
tovní ulice, která je plánovaná od 
prvního dubna.

„Ačkoli ofi ciální objízdná trasa nepo-
vede přes tuto křižovatku, předpoklá-
dáme, že z Brněnské ulice bude při-
jíždět daleko více vozidel než nyní,“ 
vysvětlil situaci místostarosta Vladi-
mír Malý

„Náklady na realizaci se budou 
pohybovat do 200 tisíc korun. Pokud 
se tady kruhový objezd osvědčí, změ-
níme přechodnou úpravu na trvalou. A 
pokud ne, použijeme prvky dopravního 
značení pro připravovaný malý kruho-

Z křižovatky bude kruhový objezd
vý objezd na Hrotovické ulici,“ dodal.

„Na výstavbě prozatímního kruhové-
ho objezdu budeme pracovat od soboty 
28. března od šesti hodin ráno. Práce 
budou dokončeny v neděli 29. března 
ve 20 hodin. Křižovatka bude v tomto 
termínu uzavřena,“ upřesnil termín 
výstavby malého kruhového objezdu 
vedoucí odboru dopravy Aleš Krati-
na  -zt-
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás. S novou 
službou ŠKODA Bez starostí si teď můžete pronajmout bez 
akontace, jen za fixní částku, úplně nový vůz. Třeba ŠKODA Fabia 
1.0 MPI 44 kW za 5 499 Kč měsíčně ve verzi služby KOMPLET. 
A to včetně kompletního pojištění, servisu a sady zimních kol. 
Kompletní nabídku služby najdete na skoda-auto.cz/bezstarosti. 
Zeptejte se nás v on-line chatu, zavolejte na Infolinku ŠKODA  
na čísle 800 600 000 nebo navštivte svého autorizovaného 
prodejce ŠKODA.

ŠKODA Bez starostí
Nové auto bez akontace, bez starostí, ihned.

skoda-auto.cz/bezstarostijen za 5 499 Kč měsíčnějen za 5 499 Kč měsíčněŠKODA FabiaŠKODA Fabia

BEZ STAROSTÍ!BEZ STAROSTÍ!
JEZDĚTE ÚPLNĚ JEZDĚTE ÚPLNĚ 

Produkt je nabízen společností ŠkoFIN s.r.o., IČ: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 
155 00 Praha 5 (dále jen „ŠkoFIN“). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve 
smyslu § 1732 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká 
mezi společností ŠkoFIN a druhou stranou závazkový vztah. Detailní nabídka je 
k dispozici u smluvního partnera ŠKODA a ŠkoFIN nebo na webových stránkách 
www.skoda-auto.cz/bezstarosti. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, 
každá zpracovaná nabídka (kalkulace) podléhá individuálnímu schválení.

Horácké autodružstvo
Brněnská 123
674 01 Třebíč
Tel.: 568 823 853
www.horacke-tr.cz
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ČERVENÁ HOSPODA U TŘEBÍČE

„TRADICE A ZKUŠENOST OD ROKU 1996“

VÝKUP A PRODEJ AUTOMOBILŮ 
NABÍDKA Z VÍCE JAK 100 VOZŮ

GARANCE - ZÁRUKA

www.autoinvest.cz 777 567 819

Spotřeba a emise CO2 Toledo: 4,4–5,9 l/100 km, 114–137 g/km. Akce platí do 31. 3. 2015. Uvedené 
zvýhodnění platí s financováním se SEAT Finance od ŠkoFINu. Uvedené fotografie jsou pouze ilustrativní.

Nový SEAT Toledo nabízí vše, co od rodinného auta očekáváte. Kombinace elegance sedanu s praktickou všestranností kombi vytváří vzhled dokonalého  
rodinného vozu. Je to vůz pro každodenní život. Naše motory TSI a TDI vyrábíme s jasným cílem, aby byly hospodárné a spolehlivé na silnicích. A o bezpečí  
se postarají zabudované bezpečnostní systémy, které nejlépe ochrání rodiny s dětmi. Nový SEAT Toledo je skutečně příjemným překvapením. Španělský  
temperament a české ruce dávají Toledu vše, co potřebujete! Pořiďte si jej ještě dnes s bonusem až 76.000 Kč se SEAT Finance od ŠkoFINu.

OTESTUJTE U SVÝCH PRODEJCŮ SEAT

 ČLEN VOLKSWAGEN GROUP

SEAT.CZNAJDETE NÁS NA:

NATIONAL SUPPLIER

LIBOR SUCHÝ, AUTOPRODEJNA  Nový Šaldorf 81, 671 81 Znojmo

Tel.: 515 227 952      E-mail: prodej.seat@liborsuchy.cz      www.liborsuchy.cz
t01-15h

Spotřeba a emise CO2 Toledo: 4,4–5,9 l/100 km, 114–137 g/km. Akce platí do 31. 3. 2015. Uvedené 
zvýhodnění platí s financováním se SEAT Finance od ŠkoFINu. Uvedené fotografie jsou pouze ilustrativní.

Město pomohlo 
nákupu sociálního 

automobilu
Třebíč obdržela od společnosti Kom-

pakt nabídku na umístění reklamy na 
sociální automobil, připravovaný pro 
sdružení Slepíši z Tasova. Město tuto 
nabídku využilo. Šest let bude mít 
reklamu na vozidlu, které bude jezdit 
zejména po Vysočině a Jihomorav-
ském kraji. 

„Princip nákupu sociálního automobi-
lu je v tom, že se zaplatí z reklam, které 
na něm budou mít fi rmy a města umís-
těny. Jednotlivé reklamy jsou odstupňo-
vané podle atraktivity umístění od 20 do 
60 tisíc korun,“ objasnila princip náku-
pu sociálního automobilu radní Marie 
Černá. Dodala, že město tato šestiletá 
pojízdná reklama na zadních dveřích 
stála 28 tisíc korun.

Finanční prostředky z reklamy se 
podařilo získat velmi brzy. Auto-
mobil byl ve středu 11. března pře-
dán sdružení Slepíši v Tasově. Toto 
sdružení se zabývá výukou a propaga-
cí Axmanovy techniky modelování z 
hlíny pro hendikepované lidi, hlavně 
nevidomé. 

„Automobil bude sdružení využívat pro 
svoji aktivitu Hele lidi spočívající v tom, 
že v kraji Vysočina a Jihomoravském kra-
ji seznamují hravou formou zdravé žáky 
mateřských, základních a středních škol 
s životem nevidících i jinak hendikepo-
vaných lidí,“ přiblížila účel využití auto-
mobilu Tereza Axmanová ze sdružení 
Slepíši. Zároveň poděkovala všem, kdo 
na nákup automobilu touto netradiční 
formou přispěli.     -zt-
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Městská knihovna
Čtvrtek 2. 4., 15 hod., pobočka Mod-

řínová
Velikonoční dílnička  

Čtvrtek 2. 4., 17 hod., Kamenný sál 
Muzea Vysočiny Třebíč, Zámek

Francouzský klub. François Villon a 
Vítězslav Nezval: Balady věčného stu-
denta 

Pondělí 6. 4., 18 hod., oddělení pro 
dospělé

Píseň o Františkovi z Assisi. Alfréd 
Strejček a Chairé, soubor středově-
kých písní

Koncert k 130. výročí založení knihov-
ny 6. 4. 1885.

Úterý 7. 4., 14.30 hod., sál hudební-
ho oddělení

Pletení z pedigu – košík na nitě 

Úterý 7. 4., 17 hod., dětské oddělení
Kreslení pravou mozkovou hemisfé-

rou
Nakreslit ze dne na den portrét? Je 

to opravdu možné, i když člověk nemá 
talent?

Čtvrtek 9. 4., 17 hod., sál hudebního 
oddělení

Na houpačce. Křest a autogramiáda 
třetí knížky třebíčské autorky Miroslavy 
Čermákové.

Pátek 10. 4., 18 hod., sál hudebního 
oddělení

Hudebně poetický večer s Fénixem

Pondělí 13. 4., 9 hod., sál hudebního 
oddělení

Třebíč očima architekta. 4. část. 
Borovina. Libušino údolí

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

Úterý 21. 4., 16 hod., sál hudebního 
oddělení

Zdravé přebalování do látkových 
plen

Přednáška látkové poradkyně Martiny 
Petříkové. 

Úterý 28. 4., 17 hod., sál hudebního 
oddělení

LiStOVáNí: Koho vypijou lišky / 
Lidmila Kábrtová

Debutantka Lidmila Kábrtová přišla s 
originální prózou, v níž záleží na každém 
slově. 

Akce pro děti
1. – 30. 4., po, st, čt, pá 12 - 18 hod., 

dětské oddělení
Pojďme na to od lesa. Testy kvízy a 

soutěže pro děti.

Úterý 14. 4., 8.30 hod., dětské oddě-
lení  

Neplač, muchomůrko
Beseda pro děti, jejímž podkladem je 

stejnojmenná kniha Daisy Mrázkové. 

Čtvrtek 23. 4., 9 hod., dětské odděle-
ní

Odpadkový svět
Beseda pro děti.

Úterý 28. 4., 9 a 10 hod., sál hudební-
ho oddělení

Včelařská farma Kurtin
Přednáška pro děti, při které se dozví 

spoustu informací o nezastupitelné roli 
včel v přírodě. 

Výstavy
Výstavy v rámci Nezvalovy Třebíče 

2015, 
Do 30. 4. Vítězslav Nezval, život a dílo. 

Klubovna dospělého oddělení.

Do 30. 4. RETRO Nezvalova Třebíč, 
vestibul knihovny Hasskova. 

Nezvalův kalendář
Vyhlášení výsledků soutěže v pon-

dělí 27. 4. v 17 hod. Vestibul a dětské 
oddělení knihovny Hasskova. 

1. - 30. 4., pobočka Modřínová
Výstava prací dětí ze Speciální 

mateřské školky na Družstevní ulici

1. 4. – 30. 5., pobočka Borovina
Miroslav Máca: Z pohádkové louky
Výstava kreseb.  

Třebíčské centrum
30. 3. - 3. 4.  BURZA DĚTSKÉHO 

a TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ
1. 4.  - 19. 4.  Týden opravdových 

plen: FOTOSOUTĚŽ o nejsympatič-
tější miminko v látkových plenách

1. 4.  - 30. 4.  RA DOST versus STA-
ROST - kampaň za odpovědnost za 
své domácí mazlíčky 

1. 4.  - 30. 4.  Sluníčkové dny - pro-
dej předmětů Nadace Rozum a cit

3. 4.  10.30 – 12 Klub Batole: Vese-
lé jarní říkanky

 4.  4.  14 – 17 Tvořivé odpoledne: 
Ptačí budka pro zpěváčka

7. 4.   10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Jogurtový koláč

9. 4.  10.30 – 12  Ekologické čisticí 
prostředky - „zelené“ možnosti běž-
ného úklidu a čištění 

9. 4.   16 –  17.30  Ondřej HABR: 
RODINA a VZTAHY z pohledu 
PSYCHOASTROLOGIE

10. 4.  10.30 - 12.30 Klub Batole: 
Ekologie v domácnosti DEDRA  - 
beseda a prezentace 

13. 4.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Praní plen a EKO produkty

13. 4.  - 16. 4.  Týden opravdových 
plen - Kampaň za používání látko-
vých plen šetrných k přírodě  - výstava, 
prezentace (13. 4.  v 10.30 vernisáž, v 
11.00 happening přebalování mimi-
nek)

1 4.  4.  10.30 – 12 Umím správně 
třídit? Základní symboly pro ekolo-
gii - orientace v třídění

14.  4.  11 – 14 BAREVNÉ DNY - 
připojme se akci Čistá Vysočina

14.  4.  14 –  16. MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autistické-
ho spektra

16. 4.  10.30 – 12 Vliv životního 
prostředí na děti

17. 4.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Máme rádi zvířata

20. 4.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Látkové pleny

21. 4.  10.30 – 12 Poznáváme svět 
přírody - zábavné úkoly pro celou rodi-
nu 

23. 4. 8 – 17 Ekologická spotřeba a 
odpovědné nakupování - připomíná-
me si DEN ZEMĚ

23. 4.  10 – 12 Prodejní akce 
MATÝSEK – prodej kvalitního české-
ho zboží pro děti i dospělé

23. 4.  14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Zdravé dezerty 

23. 4.  15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Vanilkový krém s ovo-
cem

23. 4.  18 – 20 Rukodělný kurz: 
Ošatka z kolíčků pro mamku i babič-
ku

24.  4. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Ekotvořeníčko

24.  4.  14 – 17 DEN ZEMĚ - pre-
zentace aktivit na Karlově nám.

27. 4.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Jak vybrat správné botičky

28. 4.  8 – 14 EKO-BIO-FAIR - pre-
zentace biopotravin, fair trade produk-
tů a ekol.čist. prostředků

28. 4.  16 – 18 Den pro přírodu - 
hravou formou se seznámíte s caniste-
rapií a myslivostí

30. 4.  8 – 17 Medový den - význam 
medu a medových výrobků, ochutnáv-
ka, ale i tvoření…

Centrum DaR

Klub seniorů

Program pro školy

Čtvrtek 9. dubna ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

Pátek 17. dubna ve 14 hodin – 
Národní dům, malý sál

ISLAND – cestopisné promítání 
Milušky Mrvkové

Pátek 24. dubna ve 14.30 hodin – 
Národní dům, velký sál

JARNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje KS KVAR-

TET.

Středa 29. dubna v 8.30 a 10.15 
hodin – divadlo Pasáž

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE 
– divadelní představení na motivy 
Jaroslava Němečka v nastudování 
Divadla D5

1. 4.  - 30. 4.  RA DOST versus STA-
ROST - kampaň za odpovědnost za 
své domácí mazlíčky

1. 4.  - 30. 4.  Sluníčkové dny - pro-
dej předmětů Nadace Rozum a cit

2. 4.  10.30 – 12 Velikonoce – 
rodinné tradice  - beseda, praktické 
rady, výměna zkušeností

10.30 – 12 RODINA a VZTAHY z 
pohledu PSYCHOASTROLOGIE

14.  4.  - 16. 4.  Připomínáme si 
Mezinárodní den památek a sídel 
(18. dubna) - výstava, hádanky, puz-
zle, křížovky, aktivity pro celé rodiny

14.  4.  10.30 – 12 Umím správ-
ně třídit odpad? Beseda, tipy, rady, 
anketa …

16. 4.  11 - 13   BAREVNÉ DNY - 
připojme se akci Čistá Vysočina

20. 4.  - 23. 4. Týden opravdových 
plen - výstava, prezentace

21. 4.  10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření: Mrkvový moučník

22. 4.  10.30 – 12 Slavíme DEN 
ZEMĚ - osázíme si svůj květináček

23. 4.  10.30 – 12 Den pro přírodu: 
CANISTERA PIE s Pery - polohování 
s pejskem 

23. 4.  15.30 – 17 Dílničky RaD 
aneb tvoření RODIČŮ a DĚTÍ: Re-
cy věci

28. 4.  8 – 17 BIO - EKO - FAIR - 
prezentace biopotravin a fair trade 
produktů

28. 4.  10.30 – 12 Dopolední tvoře-
ní: Vyrábíme z víček od PET lahví

Klub zdraví Třebíč
Sobota 11. dubna 17 – 19 hodin
 Bylinkové zahrádky I.
O pěstování a možném využití byli-

nek přednáší Bc. Marie Jakubíčková. 
Pokračování se bude konat 9. květ-
na. Součástí této akce bude možnost 
zúčastnit se písemného soutěžní-
ho testu na téma „Zdraví z přírody”. 
Odměny věnovalo několik ochotných 
třebíčských fi rem.

Neděle 12. dubna 15 – 17.30 
hodin

Jarní proměny krásy – Relaxační 
odpoledne pro ženy a dívky. Možnost 
fota před a po proměně, kterou prove-
dou odborníci.

Sobota  18. dubna 18 – 20 hodin
 Máme na sebe čas?
O smysluplném využívání volné-

ho času, našich zájmech a koníčkách 
přednáší Mgr. Pavla Nečasová. Před-
náška je vhodná pro všechny generace 
posluchačů.

Sobota 25. dubna 18 – 19.30 
hodin 

Pět jazyků lásky, aneb jak říct, že 
miluješ…

Přednáší Th B. Jan Majer. „Musíme 
bý t ochotni učit se partnerově přiroze-
nému jazyku lásky, jestliže chceme bý t 
v milostné komunikaci úspěšní.“ Garry 
Chapman

Výprava na koniklece u Klučovské 
hory. V případě příznivého počasí by 
trasa pokračovala do Ratibořic na kozí 
farmu, kterou bychom si prohlédli. V 
době uzávěrky není stanoveno přesné 
datum konání, které je závislé na letoš-
ním kvetení koniklec. Prosíme zájem-
ce, aby se přihlašovali na tel. 603 840 
964 s tím, že budou včas informování 
o termínu.

Místo konání (pokud není uvede-
no jinak):  Adventní dům, Jungman-
nova 16, Třebíč

Služby LSPP stomatologické na duben 2015
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  4. 4. sobota  MUDr. Machová Eva Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou 568 620 248
  5. 4. neděle  MUDr. Machová Eva Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620 248
  6. 4. svátek  MUDr. Machová Eva Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou 568 620 248
11. 4. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620 248
12. 4. neděle  MDDr. Chalupová Martina  Sv. Čecha 39  674 01 Třebíč   568 843 698
18. 4. sobota  MDDr. Chvátalová Martina  JPL 07 s.r o., 
     Gymnazijní 344  676 02 Moravské Budějovice  568 420 737
19. 4. neděle  MUDr. Machová Eva Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620 248
25. 4. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620 248
26. 4. neděle  MUDr. Klíma Petr, MUDr. Kučerňák Zdeněk, 
  První Brněnská strojírna, Průmyslová 162 674 01 Třebíč  568 804 730
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Třetí ročník vytrvalostního pohá-
ru McRA I CUP se blíží, odstartu-
je ho již 19. dubna oblíbený Běh na 
Hrádku. V průběhu dvou měsíců 
bude následovat dalších pět závodů, 
chybět nebude Aquatlon, který pro-
běhne v plaveckém areálu Laguna, 
květnový duatlon v obci Kamenná, 
ani Cross Country,  závod horských 
kol na horu Mařenku. Právě Cross 
Country, novinka loňského ročníku, 
byla jednou z nejoblíbenějších akcí 
poháru vůbec, doufáme, že i letos 
se můžeme těšit jak na velký počet 

závodníků, tak i na skvělou atmo-
sféru, která toto sportovní setká-
ní, pořádané v okolí nejvyšší hory 
okresu Třebíč, provázela. Vyhláše-
ní výsledků celého poháru proběh-
ne v sobotu 13. června, po skon-
čení Časovky na Jelení hlavu. Série 
závodů je určena pro širokou veřej-
nost, vypsány jsou i kategorie pro 
nejmenší děti. Podrobné informace 
o McRA I CUPu najdou zájemci na 
webu triatlon-trebic.cz, kde lze do 
31. března využít i možnost zvýhod-
něné registrace do všech závodů.

Pozvánka na Běh na Hrádku
Třetí ročník vytrvalostního pohá-

ru McRA I CUP otevře již tradičně 
v neděli 19. dubna Běh na Hrádku, 
který je určen pro širokou veřejnost, 
závodníky, rekreační běžce a děti, 
vypsána je i kategorie pro benjamín-
ky do 6 let. 

Oblíbený závod proběhne v maleb-
ném prostředí v okolí třebíčského 
Hrádku a přilehlého Vodovodního 
rybníka, připravena je řada tratí, nej-
kratší o délce pouhých 360 metrů je 
určena pro nejmenší závodníky, pro 
žákovské kategorie jsou připrave-
ny tratě dlouhé 850 – 1 500 metrů, 

ženy prověří okruh dlouhý téměř 4,5 
kilometru. 

Nejdelší vypsanou trať, která měří 
6.600 metrů, poběží již tradičně 
muži, kteří budou letos závodit v 
pěti kategoriích. 

Přihlášky lze podat přímo na místě 
v den konání závodu, nebo prostřed-
nictvím webu triatlon-trebic.cz, kde 
naleznete veškeré informace, které se 
Běhu na Hrádku týkají. Děti do 17ti 
let mají startovné zdarma.

Těšíme se na všechny příznivce 
běhání, na ty nejmenší zvlášť! Tým 
McRA I CUPu.

McRA I CUP se blíží, 
registrujte se včas!

t04-esD
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Třetí knížka třebíčské spiso-
vatelky Miroslavy Čermákové 
je na světě. Má název Na hou-
pačce  a opět ji vydalo třebíč-
ské nakladatelství Amaprint 
- Kerndl. 

 Antonín Zvěřina

Vaše novely Když muži odchá-
zejí a Návraty na sebe volně nava-
zovaly. Je třetí knížka opět pokra-
čováním?

Není. Moje čtenářky by si to zřej-
mě přály, protože příběh překla-
datelky Iny, hlavní hrdinky obou 
jmenovaných knížek, jim přirostl k 
srdci. Návraty mají otevřený a pro 
Inu nadějný konec.  Už jsem měla 
rozepsanou třetí knihu, jejíž příběh 
je zcela jiný.

Můžete alespoň naznačit o čem 
a o kom pojednává?

Kniha Na houpačce je příběhem 
mladé ženy, Viktorie (Viki) - úspěš-
né genetičky. Do chvíle, než se setká 
na srazu v rodném městě se spo-
lužačkami z gymnázia, žila klidný, 
ale pouze profesní život. 

Když si vyslechne jejich životní 
příběhy, zjistí, že jim o sobě nemá 
co povědět. Potkává zde i svoji stu-
dentskou lásku Robyho, dnes úspěš-
ného právníka. 

Oba jsou nezadaní, ale do jed-

Miroslava 
Čermáková

Čermáková: Život s námi pořádně houpá

né řeky se nedá dvakrát vstou-
pit. Díky němu se poznává s jeho 
bratránkem Tomem, učitelem a 
vinařem, žijícím s malou dcerkou 
na Slovácku. Právě v této části dě-
je dochází v životě hlavní postavy 
k osudovému zlomu.

Takže hlavní hrdinkou je opět 
žena.

Přiznám se, že píšu především 
pro ženy. Jen životy mých přítelkyň 
by vydaly na román. Sbírám z nich 
pouze střípky a slepuji je do pří-
běhů. Měla jsem v šuplíku několik 
krátkých povídek. 

V hlavní roli, jak jinak, žena. 
Napadlo mě, že nová kniha začne 
pozváním hlavní hrdinky na sraz z 
gymnázia po dvaceti letech. Bývalé 
spolužačky tam ostatním vyprávě-
jí své životní osudy, a to jsou prá-
vě ty příběhy ze šuplíku. Původně 
jsem chtěla další děj směřovat úpl-
ně jinam, ale při psaní jsem hlavní 
hrdinku vedla po zcela jiné cestě. 

Okořenila jsem příběh i kriminál-
ním tématem. 

Nechybí ani hodně drsná kapitola. 
Zkrátka, čtenáři se budou cítit jako 
na houpačce. Vždyť život s námi 
někdy pořádně houpá. Sotva si sta-
číme užít pocitu štěstí, vystřídá ho 
smutek.  Právě proto mě napadl 
takový název.

Kdy a kde knížku pokřtíte?
Křest bude ve čtvrtek 9. dubna 

v 17 hodin v hudebním oddělení 

Městské knihovny v Třebíči. O kul-
turní program se postarají mí kole-
gové z třebíčského amatérského 
divadla AMPULKA . 

Knížku pokřtí opravdové celeb-
rity. Víc ale neprozradím. Na křest, 
spojený s prodejem za příznivou 
cenu a autogramiádou, své přízniv-
ce a přátele srdečně zvu.  

Kniha bude po křtu k zakoupení v 
třebíčských knihkupectvích a také v 
mém rodném městě, v Moravských 
Budějovicích.

Také chcete primárně zabavit 
své děti, a tak plánujete různé 
výlety, na kterých se jako rodi-
na nebudete nudit? 

Pokud ano a zároveň vyhledáváte 
zajímavý tip kam na výlet, přinášíme 
vám jednu možnost, se kterou roz-
hodně chybu neuděláte. Tím mís-
tem, na které byste se měli vydat, 
jeLanový park Hluboká. 

Jak už napovídá sám název toho-
to místa, je umístěn právě v Hlubo-
ké nad Vltavou. Tedy v místě, které 
proslulo hlavně úchvatným zámkem. 
Díky danému centru však máte mož-
nost užít si i dokonalých zážitků, kte-
ré jsou spojeny s adrenalinem. 

Pojďme se podívat, co vše vás může 
nadchnout.

Desítky různých atrakcí
Určitě to ale není jenom lanový 

park,  jelikož sportovně-relaxač-
ní areál nabídne i mnoho dalšího, v 
rámci čehož si můžete užít nejenom 
dokonalé relaxace, ale i sportu. 

Pokud bychom totiž měli vyjme-
novat možnosti, které se nabízejí, 
nesmíme zapomenout třeba na kou-
pání, posezení u táboráku, piknik 
nebo také rybolov.

Pokud to však není jenom relaxace, 
ale také sport a sportovní aktivity, 
můžete vsadit na badminton, cyklis-
tiku, in-line bruslení, ale třeba nordic 
walking nebo pétanque. 

Kam na zábavu nejenom s dětmi? Víme to! 

To vše je zde připraveno proto, 
abyste se pobavili jak vy, tak i celá 
vaše rodina. A pokud o rodině mlu-
víme, i té se zábava nevyhne. A na co 
konkrétně můžete společně vyrazit? 

Rozhodně zkuste adventure mini-
golf, obří trampolínu, nebo své děti 
nechte vydovádět ve specielně kon-
cipovaném dětském areálu.

Přijeďte kdykoliv
Jelikož se pomalu ale jistě blíží 

jaro, můžete si být jisti, že už 
během měsíce dubna pro vás bude 
několik atrakcí připraveno. 

To hlavní vás poté čeká od května, 
kdy se otevřou jednotlivé atrakce i 
ve všední dny. 

A tak pokud nevíte, kam s dětmi 
na jednodenní, ale i několikadenní 
zábavu, Hluboká je tím místem, se 
kterým rozhodně neuděláte chybu. 

Vstup na jednotlivé atrakce je 
samozřejmě neomezený, a tak nic 
nebrání dokonalé zábavě.

 (PI-z04-spD)
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VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA NABÍZÍ TŘÍLETÉ 
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V PREZENČNÍ  
I KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA:

NESTUDUJTE POUZE V UČEBNÁCH, STUDUJTE U BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ!

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)

PORODNÍ ASISTENTKA (P)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P)

i

Informace: 567 141 181 studijni@vspj.cz www.vspj.cz

Dlouhodobá praxe během studia! !

Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

15. 4. 2015
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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

Bankovní a nebankovní půjčky, úvěry, hypo-
téky. 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 
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 – 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

Ostatní

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 (autori-
zovaná - bez nutnosti STK) na počkání. 
Půjčování přívěsů od 200 Kč/den. K dis-
pozici je i přívěs na náklady 4-5 m dlouhé. 
Detaily na 
www.taznekoule.cz, Tel. 604 871 030. Koupím

Nemovitosti

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 sérum pro růst 
řas a obočí, řasy prodlouží a zahustí. Snadná 
a rychlá aplikace, podpora permanentního 
make-upu. Získejte přirozeně dlouhé a husté 
řasy, plnější obočí v klidu domova. Každé 
pondělí dny Yasminky – pleťové ošetření kos-
metikou Yasminka za 200,- Kč. Prodej kos-
metiky Yasminka, For life, přírodní pleťové 
a tělové oleje z Afriky, včetně arganového 
, koupelové soli, přírodní mýdla na akné, 
ekzémy, atd. Synergické směsi, aura esence. 
Více na: www.kosmetikacejnkovacz.goneo.
cz, Tel.: 724 662 729 

Truhlářství

Finance

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

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

Podlahářské práce

Kosmetika

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 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 malotraktor vari-terra i v horším 
stavu, předem děkuji za nabídku. Tel: 777 
428 234

Koupím housle, violu, cello, basu, saxo-
fon a klarinet i poškozené a nekompletní. 
T. : 728 473 687
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Přijmeme montéry oken, nebo celou 
montážní partu. Nástup možný ihned. 
Nabízíme výborné platové podmínky, 
firemní dodávku i nářadí. Profesní životopis 
zasílejte na info@oknoland.cz

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

Nejen hubnutí www.hubnete.cz/spolu-
chutne

NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
bez nástřiku, montáž 2 hodiny, záruka 5 
let. Tel: 608 700 515 www.renovacevany.
eu

Postarám se denně 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  

Prodám levně v chatku + skleník v Tř.- v 
ov. Zahrada je v nájmu. Ne RK.! Tel.: 776 
606 272

Pronajmu byt 1+1, Třebíč Borovina . 
5500,- za měsíc.Tel.: 702 966 603
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Mimořádnou úspěšnost loňské sezony 
potvrdili při vyhlašování výsledků ankety 
Sportovec města Třebíče atleti Spartaku Tře-
bíč. S výjimkou kategorie veteránů převzali 
ve foyer divadla Pasáž všechny ceny za první 
místa. 

Celkovým vítězem se stal stejně jako loni 
desetibojař Jiří Sýkora a své loňské prvenství 
zopakovalo i družstvo mužů. Sýkorův trenér 
Pavel Svoboda zvítězil v premiérové katego-
rii trenérů, další desetibojař Aleš Svoboda 
byl nejlepší mezi mládežníky a štafeta junio-
rek uspěla mezi mládežnickými družstvy. 

Pouze mezi veterány nevyhrál atlet, ale rov-
nou tri-atlet neboli triatlonista a také kvadri-
atlonista Petr Mejzlík. Ten je ovšem členem 
stejné tělovýchovné jednoty, a tak mohla 
tajemnice Spartaku a zároveň šestinásob-
ná vítězka ankety Naďa Dobešová předávat 
plakety za první místa výhradně členům své 
tělovýchovné jednoty. 

Spolu s ní sportovcům gratulovali starosta 
města Pavel Janata, předseda komise pro vol-
nočasové aktivity Jan Burda a v té části, kde 
si chodili pro ceny převážně atleti, také Mar-
tin Hošek, vítěz z let 2006 a 2011. 

Atleti ovládli vyhlašování Sportovce

Hodnocení komise volnočasových aktivit a 
předsedů tělovýchovných jednot, oddílů a klubů: 

Jednotlivci dospělí: 1. Jiří Sýkora, TJ Spartak Třebíč 
(21bodů) 2. Aleš Réman, TJ Spartak Třebíč (75), 3. 
Lukáš Nahodil, SK HS Třebíč (102), 4. – 5. Jan Kot-
nour a David Komínek oba HFK Třebíč (108), 6. 
Michal Pruša, Nuclears Třebíč (111), 7. Marek Laš, 
SK HS Třebíč (115), 8. Jakub Čuřík, SK HS Třebíč 
(127), 9. Jiří Chlup, HFK Třebíč (143). 

Jednotlivci mládež: 1. Aleš Svoboda, TJ Spartak 
Třebíč (33), 2. Patricie Čopfová,TJ Spartak Třebíč 
(76), 3. Radka Březnová, TJ Spartak Třebíč (87), 4. 
Richard Novotný, HFK Třebíč (112), 5. Radek Hou-
ser, HFK Třebíč (118), 6. Marek Krejčiřík, Nuclears 
Třebíč (119), 7. Jiří Roupec, SK HS Třebíč (122), 
8. Michal Dočekal, HFK Třebíč (124), 9. Roman 
Šoustal, SK HS Třebíč (141), 10. Adam Topol, SK 
HS Třebíč (152).  

Jednotlivci veteráni: 1. Petr Mejzlík, TJ Spartak 
Třebíč (24), 2. Jaroslav Mašek, TJ Třebíč (49), 3.Petr 
Veleba,TJ Spartak Třebíč (51), 4. Petr Motálek, TJ 
Spartak Třebíč (66). 

Družstva dospělí: 1. Muži TJ Spartak Třebíč – 
atletika (42), 2. Muži SK HS Třebíč – hokej (43), 3. 
Ženy Gym klubu Třebíč – team gym (49), 4. Muži 
HFK Třebíč – fotbal (56). 

Družstva mládež: 1. Štafeta juniorek TJ Spartak 
Třebíč – atletika (23), 2. Mladší kadeti Nuclears Tře-
bíč – baseball (34), 

Trenér: 1. Pavel Svoboda,TJ Spartak Třebíč (28), 
2. Libor Zelníček, HFK Třebíč (70), 3. Kamil Pokor-
ný, SK HS Třebíč (73), 4. Jan Gregor, Nuclears Tře-
bíč (85), 5. Pavel Němec st., HFK Třebíč (98), 
6. Marian Krásny,Nuclears Třebíč (101), 7. Pavel 
Němec ml.,HFK Třebíč (111). 

Hlasování čtenářů Třebíčského zpravodaje 
a webových stránek města: Jednotlivci dospě-
lí: 1. Jiří Sýkora, TJ Spartak Třebíč (112 hlasů), 2. 
Jakub Čuřík, SK HS Třebíč (100), 3. Michal Pruša, 
Nuclears Třebíč (51), 4. Lukáš Nahodil, SK HS Tře-
bíč (40), 5. Jiří Chlup, HFK Třebíč (34), 6. Marek 
Laš, SK HS Třebíč (24), 7. David Komínek, HFK 
Třebíč (13), 8. Jan Kotnour, HFK Třebíč (4), 9. Aleš 
Réman, TJ Spartak Třebíč (2). 

Jednotlivci mládež: 1. Richard Novotný, HFK 
Třebíč (105), 2. Aleš Svoboda, TJ Spartak Třebíč 
(87), 3. Marek Krejčiřík, Nuclears Třebíč (61), 4. 
Adam Topol, SK HS Třebíč(52), 5. Jiří Roupec, SK 
HS Třebíč (49), 6. Roman Šoustal, SK HS Třebíč 
(43), 7. Michal Dočekal, HFK Třebíč (34), 8. Radek 
Houser, HFK Třebíč )31), 9. Radka Březnová, TJ 

Spartak Třebíč (15), 10. Patricie Čopfová, TJ Spar-
tak Třebíč (14).

Jednotlivci veteráni: 1. Petr Mejzlík TJ Spar-
tak Třebíč,  (103), 2. Petr Veleba TJ Spartak Tře-
bíč,  (88), 3. Jaroslav Mašek, TJ Třebíč  (26), 4. Petr 
Motálek, TJ Spartak Třebíč (15). 

Družstva dospělí: 1. Muži SK HS Třebíč – hokej 
(179), 2. Muži TJ Spartak Třebíč – atletika (72), 3. 
Ženy Gym klubu Třebíč – team gym (43), 4. Muži 
HFK Třebíč – fotbal (41). 

Družstva mládež: 1. Štafeta juniorek TJ Spartak 
Třebíč – atletika )165), 2. Mladší kadeti Nuclears 
Třebíč – baseball (117). Trenér: 1. Kamil Pokorný, 
SK HS Třebíč (137), 2. Pavel Svoboda, TJ Spartak 
Třebíč (75), 3. – 4. Marian Krásny, Nuclears Třebíč 
a Libor Zelníček, HFK Třebíč (39), 5. Jan Gregor, 
Nuclears Třebíč (16), 6. Pavel Němec st., HFK Tře-
bíč (12), 7. Pavel Němec ml., HFK Třebíč )5). 

Síň slávy: Ladislav Vybíral, TJ Spartak Třebíč.
Jubilanti: Iva Filippiová, SK SHS Třebíč, Rudolf 

Novotný, TJ Spartak Třebíč, Jan Nechvátal, TJ Spar-
tak Třebíč. 

Ocenění medailistů z MČR, ME a MS: 
Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč: Patricie 

Čopfová - 2. na mistrovství ČR žákyň v judu, Zuza-
na Doležalová - 3. na mistrovství ČR žákyň v rych-
lostním závodě v biatlonu, štafeta biatlonistek - 3. na 
mistrovství ČR žákyň ve štafetovém závodě, Rad-
ka Březnová - 2. na mistrovství ČR žákyň v duatlo-
nu, Milan Procházka - 2. na mistrovství ČR veteránů 
v triatlonu, Petr Mejzlík - 2. na mistrovství Evropy 
veteránů v kvadriatlon, 3. na mistrovství ČR v kano-
istickém maratónu, 3. na mistrovství ČR v zimním 
triatlonu, družstvo triatlonistů - 2. na mistrovství ČR 
v zimním triatlonu, Aleš Réman - 2. na mistrovství 
Evropy ve smíšených párech v kulturistice, Ondřej 
Dolák  - 1. na mistrovství ČR dorostu v trojskoku v 
hale, 2. na mistrovství ČR v trojskoku na dráze, 3. na 
mistrovství ČR v hodu diskem, Aleš Svoboda -  1. na 
mistrovství ČR dorostu v trojskoku, 1. na mistrov-
ství ČR v desetiboji , Veronika Janíčková  - 2. na mis-
trovství ČR dorostenek v běhu na 60 m překážek, 2. 
na mistrovství ČR v běhu na 300 m překážek, 3. na 
mistrovství ČR v běhu na 400 m v hale, Jan Chlupá-
ček - 1. na mistrovství ČR žactva v hodu kladivem, 
Jiří Sýkora - 1. na mistrovství světa juniorů v dese-
tiboji, 1. na mistrovství ČR v sedmiboji v hale, 1. na 
mistrovství ČR ve skoku dalekém v hale, 1. na mis-
trovství ČR v desetiboji, 1. na mistrovství ČR ve sko-
ku dalekém, 2. na mistrovství ČR ve skoku vysokém, 
2. na mistrovství ČR v hodu diskem, 3. na mistrov-

ství ČR v běhu na 60 m překážek v hale, 3. na mis-
trovství ČR ve vrhu koulí v hale, Petr Veleba - 1. na 
mistrovství ČR veteránů v běhu na 400 m překážek, 
1. na mistrovství ČR v běhu na 110 m překážek, 1. 
na mistrovství ČR ve skoku do výšky, 2. na mistrov-
ství ČR v běhu na 400 m v hale, 3. na mistrovství 
ČR ve skoku do výšky v hale, Petr Motálek  - 2. na 
mistrovství ČR veteránů v běhu na 10 000 m, 3. na 
mistrovství ČR v běhu na 1500 m, 3. na mistrov-
ství ČR v krosu, štafeta juniorek  - 1. na mistrov-
ství ČR v běhu na 4x400 m, 2. na mistrovství ČR 
v běhu na 4x100 m, 3. na mistrovství ČR v běhu 
na 4x200 m v hale.

Tělovýchovná jednota Třebíč: Alžběta Adám-
ková - 3. na mistrovství ČR juniorek ve sportovním 
boji v taekwon-do, Jiří Matoušek - 3. na mistrovství 
ČR v technických sestavách v taekwon-do, 3. na 
mistrovství ČR ve sportovním boji v taekwon-do, 
Vojtěch Fiala - 1. na mistrovství ČR ve sportovním 
boji v taekwon-do, 1. na mistrovství ČR v silovém 
přerážení v taekwon-do, Tomáš Sotolář - 2. na 
mistrovství ČR ve sportovním boji v taekwon-do, 
Jaroslav Mašek - 1. na mistrovství ČR ve sportov-
ním boji v taekwon-do, 2. na mistrovství ČR silo-
vém přerážení v taekwon-do, 3. na mistrovství ČR 
v technických sestavách v taekwon-do, družstvo 
taekwondistů - 1. na mistrovství ČR ve sportov-
ním boji, Marie Vojtková - 2. na mistrovství ČR 
v kuželkách , 2. na mistrovství ČR v kombina-
ci, Tomáš Gross - 2. na mistrovství ČR dorostu v 
kumite do 70kg v karate, Jan Szebista - 1. na mis-
trovství ČR v zápase ve volném stylu.

TJ BOPO: Milan Bláha - 1. na mistrovství ČR 
ve volné hře malý stůl v kulečníku. 

Nuclears Třebíč. Lukáš Pacal - člen družstva, 
které skončilo 3. na mistrovství Evropy žákův 
baseballu, Martin Mazura,Viktor Sapík a David 
Sklenář - členové družstva, které skončilo 2. na 
mistrovství Evropy dorostuv baseballu, Michal Pruša 
- člen družstva, které zvítězilo na mistrovství Evropy 
juniorů v baseballu, družstvo baseballistů do 10 let - 
2. na mistrovství ČR, družstvo baseballistů do 12 let 
- 2. na mistrovství ČR, družstvo baseballistů do 14 
let, 1. na mistrovství ČR - družstvo baseballistů do 
16 let - 3. na mistrovství ČR. 

Gym club Třebíč: družstvo gymnastů A - 1. na 
mistrovství ČR v kategorii Trio, družstvo gymnastů 
B - 2. na mistrovství ČR v kategorii Trio, družstvo 
gymnastek - 3. na mistrovství ČR v kategorii Senior 

Klub ledních medvědů: Zdeněk Mikoláš - 2. na 
mistrovství Evropy veteránů v kvadriatlonu    -zt-

DO SÍNĚ SLÁVY putovala atletická legenda Ladislav Vybíral. 
 Foto: archiv města

Zvláštní ocenění obdržel Ladislav Teplý, mis-
tr světa v létání na motorovém rogalu. Ten pak 
fotografům zapózoval společně s Jiřím Sýkorou, 
neboť dva mistry světa na jednom podiu Třebíč 
asi jen tak mít nebude. 

Současně bylo vyhodnoceno i hlasování divá-
ků, které se v polovině kategorií shodovalo, jen 
v družstvech dospělých zvítězili hokejisté, mezi 
trenéry jejich kouč Kamil Pokorný a mezi mlá-
dežníky fotbalista Richard Novotný. 

Do Síně slávy třebíčského sportu přibyl téměř 
osmaosmdesátiletý Ladislav Vybíral, jedna z 
atletických legend. Stejně legendární běžec Jan 
Nechvátal, který byl do síně slávy uveden už v 
roce 2002, byl oceněn při příležitosti svých osm-
desátin, a ke svým životním jubileím obdrželi 
poděkování i členka SHS Třebíč Iva Filippiová a 
biatlonový trenér Rudolf Novotný. 

Společně se zveřejněním výsledků ankety, jejíž 
původní podobu zahrnující celý bývalý okres 
Třebíč uvedl do života už v roce 1964 Miloslav 
Zeman, byly předány i fi nanční odměny spor-
tovcům, kteří dosáhli medailových umístění na 
mistrovstvích republiky, Evropy a světa.  Celko-
vě tak bylo v průběhu podvečera oceněno více 
než šedesát jednotlivců a družstev. miz

Výsledky ankety Sportovec města Třebíče 2014
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
- Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134
4. 4. 2015 Jarní procházka na 

Dalešickou přehradu, turistický 
pochod ve Vladislavi, start v soko-
lovně, trasy pěší a cyklo 4 - 50 km. 
Trasy vedou z Vladislavi na Číměř, 
Holoubek, Hartvíkovice, Wilsono-
vu skálu, Kozlany, Kozlovské skály, 
Koněšín a Koněšínskou pláž. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 6.18 nebo 
8.39 / z Boroviny v 6.03 nebo 8.25. 
Návrat vlakem z Vladislavi v 11.06, 
13.06, 15.09, 17.06.

4. 4. 2015 K prameni Jevišovky: 
Moravské Budějovice - Kosová - 
Hrachovec - Komárovice - pramen 
Jevišovky - Budkov (17 km). Start 
v Mor. Budějovicích v 10.15 hod. u 
koupaliště. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 8.33 / ze Starče v 9.27. Z 
cíle z Budkova do Mor. Budějovic 
na nádraží ČD je zajištěn autobus. 
Návrat vlakem z Mor. Budějovic v 
18.03.

5. 4. 2015 Po stopách Běhu Měs-
tem Jarmily Kratochvílové, turis-
tický pochod v Golčově Jeníkově, 
start v Golčově Jeníkově ve 14.30 
hod. na náměstí TGM, trasa 15 km. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
10.33 nebo 12.33. Návrat vlakem z 
Golčova Jeníkova v 17.20.

6. 4. 2015 Velikonoční pondělí s 
pomlázkou na Taškách: Šebkovice 
- Holeček - Tašky (582 m) - studán-
ka U rybníka - pomník Fr. Zvěřiny z 
r. 1880 - Čertova studánka - pomník 
Heleny Hrůzové - Hvízdálky - Holý 
Kopec (580 m) - Vícenice - Bohu-
šice (17 nebo 12 km). Do Šebkovic 

odjezd a) vlakem ze Starče v 7.20 
(10 min.) nebo b) autobusem z Tře-
bíče v 7.15 do M. Budějovic a pře-
stup na vlak v 8.03 (1 hod.). Návrat 
vlakem z Bohušic v 14.08, 16.08, 
18.08 do Starče nebo do Třebíče.

11. 4. 2015 Vítání jara na roz-
hledně Rosička, turistický pochod, 
trasa libovolná, mezi 9.00 a 17.30 
hod. je třeba projít přes rozhled-
nu Rosička. Kromě výstupu na roz-
hlednu Rosička je možné v okolí 
zhlédnout několik betonových soch 
- Mamuta, Sochu koně, Hamroně a 
Mamlase. Odjezd autobusem z Tře-
bíče v 6.56. Návrat ze Žďáru vlakem 
v 15.32, 17.32 nebo autobusem v 
16.05. Doprava možná i svými auty.

12. 4. 2015 Kolem trnavských 
rybníků ke konikleci, turistická 
vycházka v Trnavě, start v klubovně 
KČT ve 13.00 hodin, trasa pěší 6 - 
11 km. Trasa vede kolem Opatůvky 
a suchého poldru na Kobylinec. Do 
Trnavy každý individuálně.

18. 4. 2015 Oblastí klidu Tře-
bíčsko, turistický pochod v Třebíči, 
start v klubovně KČT u Babáku od 6 
do 10 hod., Cyrilova ulice, pěší tra-
sy 13, 26, 35 a 45 km, cyklo trasy 27, 
34, 42, 58 km.

Pěší trasy: 
15 km: Třebíč – Terůvky – rozhled-

na Pekelný vrch – Slavice – Třebíč
27 km: Třebíč – Dobrá Voda – Klu-

čovská hora – Slavice – rozhledna 
Pekelný vrch – Třebíč

36 km: Třebíč – Hostákov – Vladi-
slav – Dobrá Voda – Klučovská hora 
– rozhledna Pekelný vrch – Slavice – 
Třebíč

45 km: Třebíč – Kobylinec – Valdí-
kov – Hostákov – Vladislav – Dobrá 

Turistika
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Voda – Klučovská hora – Slavice – 
rozhledna Pekelný vrch – Třebíč

Navíc : Lze splnit Třebíčský měst-
ský okruh IVV v délce asi 10 km

Cyklo trasy: 
27, 34, 46, 58 km: směr Mikulovi-

ce - Šebkovice - Chlístov - Rokytnice 
- Mařenka - Opatov - Okříšky - Sla-
vice - Pekelný kopec

38, 51, 68 km: směr Benetice - 
Balinské a Nesměřské údolí - údolí 
Oslavy - Budišov - Kožichovice - Sla-
vice - Pekelný kopec

Trasy pěší i cyklo si můžete upravit 
i dle vlastního uvážení.

19. 4. 2015 Zahájení cykloturis-
tické sezóny na Jihlavsku, start v 
9.00 hod. Masarykovo náměstí, Jih-
lava, trasy 30 - 50 km. Doprava na 
kole individuální, lze využít vlak z 
kterékoliv zastávky.

24.-26. 4. 2015 Kolem Orlické 
přehrady. V PÁ Milevsko (klášter, 
muzeum, naučná stezka), Orlík nad 
Vltavou (zámek, NS Orlík kolem 
vodní nádrže přes vyhlídky, Žďá-
kovský most a Krkavčí skálu), v SO 
účast na pochodu Z Onoho svě-
ta na Onen svět, trasy 6, 11, 16, 20, 
25 a 28 km, v NE Zvíkov (hrad a NS 
Zvíkovské podhradí kolem vodní 
nádrže s vyhlídkami), soutok Otavy 
a Vltavy. Ubytování na chatě Onen 

svět u Langovy rozhledny. Odjezd 
auty z Třebíče v 7.00 hodin.

25. 4. 2015 Od pramene Daníže 
k hnanickým sklípkům, turistický 
pochod na Znojemsku, start mezi 
9.00 - 10.00 hod. v Hnanicích, tra-
sy pěší 9 a 18 km. Pramen potoka 
Daníž leží při hranici obou států. 
Vodu sbírá potok na Jezerní louce u 
obce Niederfl andnitz v Rakousku. 
Trasa pochodu vede příhraničními 
hvozdy nádhernou přírodou v části 
NP Podyjí, kterou lze doplnit náv-
štěvou Heiliger Steinu. Závěr pocho-
du je ve Sklepní ulici v Hnanicích od 
11 do 16 hod. Z Třebíče vlakem do 
Znojma (odjezd z Třebíče hl.n. 6.09 
/ Borovina 6.12 / Stařeč 7.20). Pří-
jezd do Znojma v 8.48. Tam bude 
čekat autobus pořadatelů, který 
účastníky zdarma doveze na start do 
Hnanic.   Zpět  z Hnanic do Znojma 
busem v 16.20 nebo vlakem ze Šato-
va v 16.23, přestup ve Znojmě na 
vlak 17.02.

25. 4. 2015 Za krásami okolí 
Nedvědice, turistický pochod, start 
v sokolovně Nedvědice, trasy pěší 
9, 14, 30 a 50 km, cyklo 23 a 50 km. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.18 
/ z Boroviny v 6.03, přestup v Brně. 
Návrat vlakem z Nedvědice v 14.01, 
16.01, 16.53, 19.01. -zt-

Výborné druhé místo vybojova-
ly třebíčské soft ballistky na prvním 
turnaji Moravské soft ballové ligy, 
která byla založena za účelem roz-
voje tohoto dívčího sportu na Mora-
vě. Zápasy v kunovické hale se hrá-
ly zjednodušenou formou s míčem 
odpalovaným ze stativu, což smazá-
valo rozdíly mezi soupeři. 

Systém střídání směn po třech 
minutách bez ohledu na počet 

dosažených autů pak dodával třice-
timinutovým zápasům dynamiku 
a umožňoval bodovat všem účast-
níkům. Vedle týmů s extraligovými 
zkušenostmi a hráčkami oblékajícími 
reprezentační dres tak mohla star-
tovat i začínající mladá družstva. O 
konečném pořadí rozhodoval počet 
dosažených doběhů a třebíčské hráč-
ky obsadily s jedinou prohrou druhé 
místo.  –rv-

Třebíčské softballistky 
byly v Moravské lize druhé

Celkem dvanáct baseballistů z Tře-
bíče zatím fi guruje na soupiskách 
širšího výběru české reprezentace v 
mládežnických kategoriích. Nejvyš-
ší počet zástupců Nuclears je tradič-
ně mezi žáky do dvanácti let, kde má 
Vysočina hned pět zástupců. 

Tato kategorie bude letos bojovat 
na Mistrovství Evropy v Polsku. Vel-
ká pozornost je věnovaná katego-
rii kadetů se čtyřmi zástupci Třebí-

če. Tento výběr bude na ME v Brně 
bojovat nejen o titul evropského 
šampiona, ale zároveň i o jedno ze 
dvou postupových míst na Mistrov-
ství světa v Japonsku 2016. 

Juniory do 18 let čeká světový šam-
pionát v zemi vycházejícího slunce 
už letos. Předtím ale absolvují ješ-
tě Mistrovství Evropy v Ostravě. Na 
juniorské reprezentační soupisce má 
Třebíč Nuclears zatím tři hráče.  –rv-

Dvanáct hráčů baseballu
bude reprezentovat

Český pohár v aquatlonu byl zahájen 
v sobotu 7. března. Stalo se tak v Čes-
kých Budějovicích. Na startu závodu 
s názvem EGE AQUATLON Čes-
ké Budějovice 2015 se prezentova-
lo na 200 závodníků. A nechyběli ani 
zástupci oddílu triatlonu TJ Sp. Tře-
bíč.  

Pozoruhodného výsledku dosáhl 
Tomáš Kříž, který na trati 200 m pla-
vání a dva kilometry běhu dosáhl své-
ho prvního pohárového vítězství. Po 
strhujícím fi niši v cílové rovince před-
běhl Matyáše Pospíšila z J. Hradce o 

pouhé tři desetiny vteřiny. Po plavecké 
části na ním zaostával o 12,2 vteřiny.

Trať závodu, který začal na bazé-
ně plaveckou částí a pokračova Gun-
dersenovou metodou v nedalekém 
parku Stromovka, zvládl za 8:38,4 
min. K pohárovému závodění se po 
dvou letech vrátila Lucie Vaverová. 
Mezi ženami obsadila 6. místo časem 
25:49,0 min. A Petr Mejzlík mezi 
muži nad 50 let, který stejně jako Luc-
ka, závodil na trati 0,4-5 km, obsadil 2. 
místo časem 31:49,4 min.   

 -zt-

Tomáš Kříž se stal vítězem 
českého poháru

Požehnanou číslovku má před 
svým názvem Běh Lorenzový-
mi sady pořádaný atlety třebíčské-
ho Spartaku. V neděli 4. dubna 
bude před vstupem do areálu HFK 
odstartován jeho už 76. ročník. Jako 
první vyběhne v 9 hod na stometro-
vou trať atletická školka (roč. 2009 a 
mladší) a po ní postupně osm žákov-
ských kategorií (roč. 2008 – 2000 na 
tratích 400 – 1400 m). 

V 10.30 hodin vyrazí na dvě ko-
la v lesoparku Lísčí ženy, po nich 

na stejně dlouhou trať dorostenci a 
v 11 hod bude odstartován závod 
mužů, které čekají čtyři kola (4 500 
m). Prvenství v tomto nejstarším 
běhu na Moravě si už od roku 2000 
odvážejí běžci z Nového Města na 
Moravě: 2000 – 2006 Petr Hubáček, 
2007 – 2012 Lukáš Kourek a 2013 – 
2014 Petr Vitner. Držitelem traťové-
ho rekordu závodu, kterým třebíčští 
atleti každoročně vítají jaro, je český 
reprezentant Lukáš Kourek (13:52 v 
r. 2011).  miz

Atletické jaro začne 
76. Během Lorenzovými sady



STRANA  24 TN - DUBEN 2015Inzerce

t04-25h

Hyundai HB a.s.
Spojovací 1339, 674 01 Třebíč     tel.: 561 200 491      hyundai.trebic@hyundaihb.cz


	04tn01
	04tn02
	04tn03
	04tn04
	04tn05
	04tn06
	04tn07
	04tn08
	04tn09
	04tn10
	04tn11
	04tn12
	04tn13
	04tn14
	04tn15
	04tn16
	04tn17
	04tn18
	04tn19
	04tn20
	04tn21
	04tn22
	04tn23
	04tn24

