
KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY. Také obyvatelé Třebíče netrpělivě vyhlíželi konec druhé světové války a vítali osvoboditele, vojáky Rudé armády. Dva snímky připomí-
nají tuto dobu. Pro pamětníky jistě nebude problém určit, z kterých míst fotografi e pocházejí. Pro ostatní to ponecháme jako hádanku. 

Foto: archiv Muzea Vysočiny Třebíč 

Dotčené subjekty si daly kon-
krétní kroky, aby pokročily pří-
pravy k výstavbě obchvatu.  

 Antonín Zvěřina

Na popud Třebíče se v dubnu 
sešli se zástupci města, ministerstva 
dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a 
Kraje Vysočina. Dali si za cíl stanovit 
konkrétní kroky, které zahájí přípra-
vu výstavby obchvatu Třebíče. 

„Tato schůzka byla pokračováním 
naší předchozí schůzky na minister-
stvu dopravy, které se zúčastnil za 
kraj náměstek pro dopravu Libor Jou-
kl,“ podotkl místostarosta Vladimír 
Malý.

Dubnová schůzka si dala za cíl ujas-
nit všem zúčastněným dopravní situ-
aci ve městě a zajištění konkrétních 
činností, které musí jednotlivé orga-
nizace učinit.

„Ředitelství silnic a dálnic České 
republiky zajistí novou technickou stu-
dii k jihozápadní části obchvatu, kte-
rá konkrétně popíše jednotlivé stavební 

objekty. V ní bude kladen důraz zejmé-
na na cenu stavby a ochranu životního 
prostředí,“ uvedl Malý.   

Doplnil, že město Třebíč zajistí 
k jihovýchodní části obchvatu zpra-
cování oznámení vlivu této stavby na 
životní prostředí a zažádá příslušné 
orgány o stanovisko. 

„Jakmile budou tyto kroky ukončeny, 
přistoupí se k ekonomickému posouze-
ní této stavby,“ naznačil Malý. To by 
se mělo uskutečnit během let 2016 
až 2017. Pokud vše dobře dopadne, 
začnou přípravy pro zahájení samot-
né stavby. 

Malý připomněl, že o obchvatu se 
mluví víc než patnáct let. Zastává 
optimistický názor, že s výstavbou by 
se mohlo začít už v příštím volebním 
období. Zdůraznil, že stavba se musí 
posuzovat jako celek, tedy se nemůže 
dělit na jihovýchodní a jihozápadní 
část.

Vedoucí odboru dopravy třebíč-
ské radnice Aleš Kratina poukázal, 
že tranzitní doprava přes Třebíč činí 

zhruba patnáct procent z celkového 
počtu. Přes Třebíč ze sčítání v roce 
2010 na nejfrekventovanějším místě 
na Masarykově náměstí vyplývá, že 
přes průtah projede asi 20 tisíc vozi-
del denně. 

Malý naznačil, že náklady na plá-
novaný obchvat činily asi tři miliar-
dy korun. „To je zcela nereálná část-
ka,“ poznamenal. Všechny subjekty 
proto budou hledat co nejlevnější 
řešení. Vyřadí se spousta sice efektiv-
ních, ale v konečné fázi nedůležitých 
prvků.

Malý upozornil, že jihovýchod-
ní trasa se nyní liší od té, která je 
zakreslená v územním plánu z důvo-
du míjení některých podnikatelských 
aktivit. Připomněl, že nový územ-
ní plán města se bude schvalovat na 
začátku příštího roku. V něm už bude 
nová trasa zahrnuta. Jihozápadní část 
zůstává v původní variantě. Celková 
délka trasy činí asi 3,6 kilometrů a 
nijak se nedotkne Lorenzova údolí. 

(pokračování na str. 3)

Výstavba obchvatu se přiblížilaPožehnají varhany
Žehnání opravených varhan v koste-

le Proměnění Páně na Jejkově v Tře-
bíči se uskuteční v neděli 3. května od 
17 hodin. Následně zazní varhanní 
benefi ční koncert Barbary Maria Wi-
lli. Po jeho skončení si zájemci mohou 
nástroj prohlédnout.                            -zt-

Otevřou středisko
Žehnání nově otevřené budovy 

Středisek sv. Anežky a Zdislavy se 
koná v ulici Gen. Sochora v Třebíči 
v pondělí 4. května od 12.30 hodin. 
Slavnostní akt provede biskup Voj-
těch Cikrle. Následuje prohlídka 
budovy a představení služeb. -zt- 

Vystoupí biotronik
V rámci Duchovní Univerzity Bytí 

jste zváni na přednášku biotronika 
a fi losofa Tomáše Pfeiff era v Třebí-
či v neděli 17. května. Uskuteční se 
v ulici Mládežnická 229 na KLUBU 
HÁJEK. Začíná v 17 hodin. Návštěv-
níci si mohou připravit ústní i písem-
né dotazy. -zt-



STRANA  2 TN - KVĚTEN 2015Aktuality

Veletrh firem a práce s názvem 
Fortel, který se připravuje v Třebí-
či na pátek 26. a sobotu 27. červ-
na, bude největší a nejrozsáhlejší 
prezentací výrobků, služeb a pra-
covních příležitostí za posledních 
dvacet pět let v regionu.  

„Motivem veletrhu je ukázat pra-
vou hodnotu slova práce, vrátit práci 
její původní smysl. S pracovními pří-
ležitostmi souvisí rozhodování lidí, 
zda v Třebíči zůstanou a založí zde 
rodiny a budou zde chtít vychovávat 
své děti,“ vysvětluje smysl veletrhu 
Petr Šmejkal, člen představenstva 
Okresní hospodářské komory v 
Třebíči, který má veletrh v Borovi-
ně na starosti.  

Práce je červenou nití, která se 

prolíná celým veletrhem. Motivem 
veletrhu je ukázat pravou hodnotu 
slova práce, vrátit práci její původ-
ní smysl. 

Dvoudenní veletrh je připraven 
jako prostor pro setkání zaměstna-
vatelů, potenciálních zaměstnan-
ců, studentů, spotřebitelů – zákaz-
níků a také obchodních partnerů.

Řemeslo má stále zlaté dno
Veletrh firem a práce v regionu 

chce představit široké spektrum 
firem, které v Třebíči podnikají, a 
také ukázat, že v Třebíči je na co 
navazovat. Na červnovém veletr-
hu se představí desítky firem a živ-
nostníků z regionu, součástí pro-
gramu bude dřevorubecká show, 

farmářské trhy, pro děti budou 
připraveny soutěže. 

„Chceme umožnit vystavovate-
lům získání nových zákazníků a 
dodavatelů, studentům ukázat širo-
ké spektrum firem, které mohou být 
jejich potenciálními zaměstnavate-
li, v neposlední řadě chceme na jed-
nom místě široké veřejnosti ukázat 
možnosti našeho regionu,“ doplňu-
je  Šmejkal. Hlavním pořadatelem 
veletrhu FORTEL je Okresní hos-
podářská komora Třebíč. 

„Třebíčská hospodářská komora 
patří k nejlépe pracujícím okresním 
komorám u nás a měla by být vzo-
rem pro všechna podobná uskupe-
ní v celé republice,“ ocenil aktivity 
komory prezident Hospodářské 
komory ČR Vladimír Dlouhý při 
březnové návštěvě Třebíč.

Otevřou Alternátor 
Ekotechnické centrum světové-

ho formátu s názvem Alternátor 
budou moci návštěvníci poprvé 
navštívit právě v posledním červ-
novém víkendu. Interaktivní expo-
zice bude mapovat cestu člověka 
za získáváním tepla a elektřiny od 
dávné historie až po nejmoderněj-
ší technologie. 

K vidění bude sto vědeckých 
exponátů, které nadchnou děti i 
dospělé.  Slavnostně budou také 
otevřena veřejná revitalizova-
ná prostranství v Borovině. Díky 
těmto investicím a projektů se do 
Boroviny opět vrací život a stává 
se moderním centrem nejen pro 
bydlení, podnikání, ale také pro 
trávení volného času.  -zt-

Připravují veletrh fi rem a práce

Konec druhé světové války a Den 
vítězství si Třebíč připomeneme 
ve čtvrtek 7. května od 16 hodin 
před radnicí na Karlově náměstí. 
Kapela Small stone band zahraje 
nejen hymnu. Na náměstí se usku-
teční výstava historických vozidel 
a dobových uniforem.

Vojáci položí na místě věnce a 
starosta Pavel Janata pronese pro-
slov. Odjezd dvou třebíčských 
transportů do Terezína v roce 
1942 a 70 let od konce Druhé 
světové války si zájemci připome-
neme v neděli 17. května v Zadní 
synagoze. 

Vzpomínkové setkání začne v 15 
hodin a bude pokračovat speciálně 
připraveným koncertním progra-

mem třebíčského Cordial String 
Quartetu. Akci bude doprovázet 
výstava s názvem Zmařené osudy, 
která mapuje opatření zaváděné za 
války proti židovským občanům v 
terezínském ghettu.  

Seznamuje s krátkým životem 
Hany Bradyové, dívky z Nové-
ho Města na Moravě, která byla 
jednou z mnoha deportovaných 
třebíčskými transporty a součas-
ně přibližuje dějiny holocaustu. 
Výstava bude přístupná od půlky 
do konce května v prostorách Zad-
ní synagogy.

V rámci květnového výročí pro-
běhnou v termínech 20. a 21. květ-
na besedy pro školy s Lubomírem 
Šulou, spoluautorem výstavy.  -zt-

Připomenou si konec války

Město Třebíč již brzy zce-
la naplní průmyslovou zónu 
v jihovýchodní části města. 

 Antonín Zvěřina

Záměr prodeje části pozem-
ku v průmyslové části Hrotovická 
odsouhlasila rada města Třebíč. Jed-
ná se o rozlohu 28 tisíc metrů čtve-
rečních. 

„Tyto pozemky chceme prodat inves-
torům, kteří o ně mají zájem a hodlají 
tam vytvořit pracovní místa,“ zdůraz-
nil místostarosta Pavel Pacal. Nazna-
čil, že město intenzivně jednalo 
s dvěma investory. Jeden z nich chce 
odkoupit plochu 22 tisíc metrů čtve-
rečních. 

„Do roku 2018 hodlá v Třebí-
či nabídnout 200 nových pracovních 
míst,“ podotkl Pacal. Věří, že stejně 
dopadne i jednání s druhým inves-
torem. „Pak by mohlo záměr prode-
je pozemků odsouhlasit již květnové 
zastupitelstvo,“ poukázal Pacal. 

První investor se zabývá monto-
váním komponentů do automo-
bilového průmyslu.  Má smlouvy 
s významnými světovými fi rmami. 
Druhý vyrábí komponenty pro jader-
ný průmysl. 

Pacal nastínil, že první investor 
zaměstná z 200 pracovníků 65 pro-

cent žen. Přibližně stejné to bude i 
u druhého investora, který vytvoří 
zhruba 50 nových pracovních míst a 
má zájem o parcelu asi o rozloze pět 
tisíc metrů čtverečních. 

Místostarosta doplnil, že první 
investor již o pozemek podal písem-
nou žádost. Továrnu, kterou má na 
Vysočině, Pacal navštívil a netajil 
optimismus. Tato zahraniční společ-
nost se sídlem v Německu má zájem 
zahájit výrobu v říjnu příštího roku. 
Druhý investor je tuzemský. 

Pacal podotkl, že se nejedná o 
investory, kteří spadli z čistého nebe. 
„Nemůžeme čekat v kanceláři, že se 
někdo přihlásí. Jedná se o dlouhodobou 
koncepci i v rámci projektu Třebíč žije. 
Jsme rádi, že se něco povedlo, a v akti-
vitách rozhodně budeme pokračovat,“ 
nastínil a zaklepal to i na stůl. Zdů-
raznil, že město láká více fi rem, zde 
se dostavil dílčí úspěch. 

Proč se zahraniční společnost pro 
Třebíč rozhodla? Líbí se jí napojení 
na dálnici, prostředí ve městě, bez-
pečnost. Kladně hodnotila přívětivé 
a vstřícné jednání, což z její zkuše-
nosti není pravidlo. Po prodeji těch-
to pozemků bude průmyslová zó-
na o rozloze zhruba sedm hektarů 
v jihovýchodní části města naplněna. 
Město připravuje další možnosti, jak 
do Třebíče zaměstnavatele přilákat.

Dva investoři nabídnou práci Sbírají na chleba pro Ukrajinu

STUDENTI z kvarty se rozhodli pomoci strádajícím obyvatelům Ukrajiny. 
Foto: archiv školy

Přednáška o současné situaci na 
Ukrajině se konala v katolickém 
gymnáziu v Třebíči v polovině dub-
na. Kvarta gymnázia na jejím základě 
uspořádala sbírku věcí, které pak byly 
odvezeny do Brna a dále na Ukraji-
nu.

Další iniciativa se jmenuje „Chleba 
pro Ukrajinu“. Kdo si koupí sáček se 
zrnky obilí, přispívá na chléb, který je 
mnohdy jediným jídlem pro uprchlí-

ky z válečných oblastí. Sáčky se zrnky 
budou k zakoupení ve školním bufe-
tu nebo po středeční školní mši svaté. 

Celé jejich snažení vyvrcholí ve 
čtvrtek 21. května ve školní aule, 
kde proběhne se uskuteční benefi ční 
koncert „Chuť pomáhat pro Ukraji-
nu“, na kterém vystoupí spolužáci z 
kvarty a z dalších tříd školy. Na kon-
certě se bude konat aukce obrazů, 
které namalují sami studenti. -zt-
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(dokončení ze str.1)
Kratina popsal, že trasa obchvatu 

povede od železniční zastávky Tře-
bíč-Borovina přes škvárové hřiště 
Koželužskou ulicí, za kotelnou bývalé 
továrny BOPO přetne Libušino údolí a 
bude pokračovat na stávající ulici Spo-
jovací a napojí se na ulici Brněnskou. 

Malého potěšilo, že vláda při svém 
projednávání územního rozvoje repub-
liky do plánu zařadila i obchvat Třebíče. 
„Myslím si, že je to výsledek podzimního 
jednání, kdy došlo ke společnému prohlá-
šení obcí k silnicím I/23 I/34, které pode-
psala asi 60 subjektů,“ poznamenal mís-
tostarosta Malý.  

Na olympiádu do Třebíče při-
jedou děti z celé Vysočiny. 

 Antonín Zvěřina

Již pošestnácté se v úterý 5. května 
v Třebíči na Základní škole ul. Kpt. 
Jaroše uskuteční tradiční Dyslektic-
ká olympiáda. Soutěž matematicko – 
přírodovědného zaměření je určena 
pro žáky 1. stupně základních škol, u 
kterých byla diagnostikována někte-
rá ze specifi ckých poruch učení, nej-
častěji dyslexie. 

Zúčastní se kolem 130 dětí nejen 
z Třebíčska, ale i z jiných částí Kra-
je Vysočina, zástupce přihlásilo 
22 základních škol. Děti soutěží v 
týmech, které jsou většinou tvořeny 

žáky různých ročníků. Během zápo-
lení se učí spolupracovat, jejich zku-
šenost ze soutěže by měla pozitivně 
ovlivnit i budování uspokojivé pozi-
ce v kolektivu vrstevníků. 

„I když je akce nazývána soutěží, 
nejde o soutěž v pravém slova smyslu. 
Soutěžení je jen prostředkem k napl-
nění mnohem vyššího cíle. Hlavním 
úkolem je povzbudit dyslektické děti, 
pozvednout jim sebevědomí, dát jim 
možnost zažít pocit úspěchu a zod-
povědnosti při reprezentaci své školy. 
Akce se každoročně setkává s přízni-
vým ohlasem nejen mezi pedagogy, 
ale především mezi zúčastněnými dět-
mi,“ uvedla za pořádající školu Vla-
dimíra Otisková.

V základní škole pořádají 
Dyslektickou olympiádu

Devětačtyřicátý ročník přehlídky 
amatérských loutkářských souborů 
Třebíčské loutkářské jaro, zná vítěze. 
Porota nominovala do celostátního 
kola Loutkářské Chrudimi brněn-
ský soubor Loutkino s příběhem O 
rybáři a staré botě. 

Ocenila nejen scénografi i, ale i 
herecké výkony dětského souboru, 
který vedou pedagogové Radomír a 
Kamila Prokopovi. Do širšího výbě-
ru porota vybrala soubor Bedruňka 
Brno s pohádkou Zapeklitá povidla, 

dále pohádku O Červené Karkulce, 
s níž děti pobavili loutkáři z Uher-
ského Brodu, a do třetice pohádku 
O hastrmaní princezničce, kterou 
zahrály děti z Blučiny.

Původně mělo v Třebíči hrát osm 
souborů, ale z důvodu nemoci jich 
nakonec přijelo šest. I tak byla účast 
diváků všech věkových kategorií 
vysoká. Přišlo jich 449. Městské kul-
turní středisko Třebíč a loutkářské 
soubory čeká v příštím roce jubilejní 
50. ročník.  -mč-

Loutkino pojede do Chrudimi 

Michal Kislicky, kterému přátelé říka-
jí Kody, je mladý muž, který se stal 
dobrovolníkem na Donbase. Pomá-
há lidem postiženým válkou a nejed-
nou nastavil vlastní život, aby zachránil 
druhé. Pochází z Brna, ale má rodinné 
vazby na Třebíč, kde žije jeho sestra, 
partnerka jeho nejlepšího kamaráda, 
folkaře Pavla Pokorného. V úterý 14. 
dubna vyprávěl Kody své životní pří-
běhy z fronty posluchačům v Galerii 
Franta v Národním domě v Třebíči.

Těsně po 17. hodině vejde do gale-
rie bosý mladý muž s plnovousem a s 
úsměvem ve tváři. Nachystá si potřeb-
né zázemí pro přednášku a promítání 
diapozitivů. Má radost, že si ho přišlo 
poslechnout víc než 50 lidí všech gene-
rací.

„Asi před rokem jsem se rozhodl prodat 
byt, nejpotřebnější věci nacpal do batohu a 
odjel na Donbas. Nejdříve jako brigádník, 
později jsem se rozhodl pomáhat lidem 
postiženým válkou,“ prozrazuje hned v 

úvodu.  Na plátně se objeví fotka roz-
stříleného dětského centra „Plachta 
naděje“ ve Slovjansku. „Opravovali jsme 
ho čtyři měsíce a už zase slouží. Spousta 
dětí přišla ve válce o rodiče,“ říká. Vyprá-
ví, jak dobrovolníci vyrábí dětem hrač-
ky, o tom, jak pouhá dvacítka lidí den-
ně pytluje pro potřebné lidi potraviny. 
Často jen brambory a mrkev, ale i to 
dokáže zachránit před hladem. 

„Lidé tu žijí ve sklepech, při svíčkách, 
nebo potmě. Jsou bez elektřiny, vody a 
závislí na potravinách, co jim přivezou 
dobrovolníci.  Na jejich města denně 
padají rakety a střílí se na ulicích. Přes-
to zůstávají,“ pokračuje dobrovolník 
Kody.

„Při opravě dětského centra jsem poznal 
Annu. Je to sedmatřicetiletá křesťanka, 
rodačka z Čerkas. Nejodvážnější žena, co 
znám. Neváhala ani ve chvíli, kdy na ni v 
DNR vydali kvůli její pomoci z ukrajin-
ské strany zatykač za rozvracení repub-
liky. Hrozilo jí zatčení a stále hrozí. Ona 

přesto opět vyráží do terénu, aby mladým, 
zuboženým maminkám v opuštěné škole 
v Makijevce (Doněck) přivezla potřebné 
léky, jídlo a dětské pleny. Aňa je citlivou 
ženou a snaží se maximálně pomáhat 
všem kolem sebe. Pro naši skupinu dobro-
volníků je dobrou a spolehlivou přítelkyní, 
matkou a skvělou kuchařkou,“ oceňuje 
Kislicky. 

Svoje první dojmy ze země zniče-
né válkou si zapisoval do deníčku a z 
něj čte na přednáškách posluchačům. 
Poznamenal si i vyproštění staré ženy 
z minou zasaženého domku. „Stařenka 
byla zmatená, ale našli jsme u ní kontakty 
na její děti a podařilo se mi dopravit ji ve 
velkém ohrožení životů nás obou k dceři 
do Moskvy,“ líčí Kody.

A co o něm říká jeho kamarád Pavel 
Pokorný? „Kody má můj hluboký obdiv 
za to co dělá. Pokaždé, když čtu jeho pří-
spěvky, mám husí kůži. Takže se snažím 
ho podpořit i pomoci lidem na Ukrajině,“ 
zdůrazňuje.  -mč-

Kody byl dobrovolníkem na Donbase

KODY pomáhal na Donbase a na 
přednášku přišel bosý. Je to zdravé a na 
co boty, když je venku krásně.

Foto: Mirka Čermáková

Přijede Krenický
Otec Peter Krenický, farář na Ukra-

jině, navštíví ve čtvrtek 7. května Tře-
bíč. Pro veřejnost se uskuteční mše 
svatá od 18 hodin v kostele sv. Mar-
tina. Následuje půlhodinová adorace 
a po ní beseda. Při mši svaté proběh-
ne sbírka na Ukrajinu.  -zt-

Sirotčí se uzavře
Mezi Obchodní akademií a Hote-

lovou školou v Třebíči bude vybu-
dována nová spojovací chodba. Při 
úpravách tam bude do 30. července 
dopravní omezení a úplná uzavírka 
chodníků. -zt-

Jarní Autorské čtení při svíčkách 
bude mít v pátek 22. května nevšed-
ního hosta. Pozvání přijal sexuolog a 
spisovatel MUDr. Radim Uzel, CSc. 

Každoročně se zúčastňuje desítek 
přednášek a besed v oblasti sexuál-
ní výchovy. Je také autorem mnoha 
zajímavých knižních titulů. Na loň-
ském Podzimním knižním veletrhu 
v Havlíčkově Brodě představil svoje 
novinky Sexuální všehochuť a Cesty 

za romantikou a erotikou. Přiveze je 
i do Třebíče. Můžete se těšit na veli-
ce zajímavé a humorem okořeněné 
vyprávění.

V první části večera se představí 
studenti OA a Hotelové školy Třebíč 
pod vedením učitele a nonsensové-
ho básníka Miroslava Koupila.

Literární večer začíná v 18 hodin 
ve velkém sále Národního domu se 
stolovou úpravou.  -zt-

Autorské čtení s UzlemOtevřela se kaple
Kaple Andělů strážných v třebíč-

ské nemocnici se otevřela veřejnosti. 
Zájemci ji mohou navštívit a pomodlit 
se v ní. Nachází se v areálu nemocnice 
v budově L. Otevřena je ve všední dny 
od 8 do 16 hodin, mimo tuto dobu na 
požádání na recepci nemocnice. Od 
června tam bude i svatostánek s Nej-
světější Svátostí. Pravidelné bohosluž-
by se zatím neplánují. -zt-

Do akce Čistá Vysočina se zapo-
jilo pět třebíčských radních. Sbíra-
li odpadky ve směru od Třebíče k 
místní části Račerovice po okraj lesa. 
„Musím jen zdůraznit, že se dva rad-
ní ze závažných důvodů nemohli naší 
akce zúčastnit,“ konstatovala radní 
Marie Černá. 

Netajila, že všechny překvapilo, co 
všechno jsou lidé schopni do příko-
pu odhodit. Doplnila, že největší část 
„úlovku“ činily pet láhve, různé ple-
chovky od nápojů a cigaretové kra-
bičky.

Radní se nakonec mohli pochlu-
bit čtyřmi pytli směsného odpadu 
a jedním pytlem s plasty. „Těšíme se, 
že se bude toto množství do budoucna 

zmenšovat. Věřím, že tato akce je apel 
na řidiče, kdy lidé sbírají právě to, co 
někteří z nich odhodili,“ poznamenala 
Černá. 

Připustila, že zatím radní nějaké 
zlepšení nepozorují. „Toto místo sbí-
ráme třetím rokem a těch odpadků je 
zhruba stejně,“ posteskla si Černá. 
Jeden rok se vydali radní ve směru na 
Slavice a ani tam nebyla situace lepší.

Žádá proto nezodpovědné řidi-
če, aby si tuto skutečnost uvědomili. 
Nějaká rarita? „Podařilo se nám najít 
dva kelímky i s jogurtem. Datum trvan-
livosti jsme nezkoumali, ale připadalo 
nám zvláštní, že někdo vyhodí jen tak 
jídlo. To jsem nečekal,“ dodal starosta 
Pavel Janata.  -zt-

Radní sbírali odpadky, 
našli i dva plné jogurty

Výstavba obchvatu 
se přiblížila
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Bylo mi 14 let, když dne 15. března 1939 pře-
stoupilo německé vojsko československé hrani-
ce jižně od Znojma a rozhlasem byla ohlášena 
okupace naší republiky. Navštěvovala jsem reálné 
gymnázium v Moravských Budějovicích a chodila 
jsem do kvarty, což byla dnešní devátá třída. 

První hodinu jsme měli češtinu a naše paní pro-
fesorka vešla vážně do třídy, my jsme ji postave-
ním pozdravili, ale paní profesorka nám nedala 
znamení, abychom si sedli, což bylo jejím zvykem, 
ale sama vstoupila na stupínek před tabuli, otevře-
la knihu básní od Viktora Dyka a za úplného ticha 
nám oznámila, že Hitlerova vojska překročila naše 
hranice a okupovala nás. 

Pak začala recitovat Dykovu báseň „Naše řeč“. 
Jediné oko nebylo ve třídě suché. V té chvíli bylo 
zbytečné nám připomínat důležitost vlastenec-
tví – naše srdce jím překypovala. Mnohokrát jsem 
na paní profesorku Štěrbovou vzpomínala a moc 
ráda bych jí byla poděkovala za tak úžasné odsou-
zení německé okupace.

***
Uplynulo téměř 5 let, já jsem odmaturovala a říš-

ský kancléř Adolf Hitler se snažil ztížit nám studi-
um co nejvíce. Naši profesoři nesměli oznámkovat 
ve třídě jedničkou víc žáků, nežli 3. Tak to dělali 
následovně: veřejně ve třídě oznámili, koho hod-
notí výbornou – my jsme pak napsali svá jména 
na papírek, papírky se hodily do klobouku a jeden 
žák poslepu vylovil tří jména a jejich nositelé pak 
dostlali výbornou na vysvědčení. 

Co to mělo za následek? Mnoha žákům bylo 
znemožněno dosáhnout vyznamenání. Naši pro-
fesoři nám říkali, abychom Hitlerovi nedělali 
radost a ztrátou vyznamenání si nezatěžovali hla-
vu. Vzpomínám na našeho profesora přírodopi-
su – Schneidera, který za mnou přišel a utěšoval 
mě tím, že mi zašeptal „Moc mě to mrzí, nikdo ze 
třídy se nevyzná v mineralogii tak, jako ty, ale co 
nadělám?“

Ovšem to nebylo vše. Po maturitě jsme nemoh-
li pokračovat ve studiu na vysoké škole, protože 
vysoké školy byly pro nás zavřené. Museli jsme si 
hledat zaměstnání, abychom pomohli rodičům s 
výdaji na rodinu. O prázdninách hned po maturi-
tě jsem vedla tzv. Zemědělský útulek, kde jsem se 
starala o děti rodičů, kteří oba pracovali v země-
dělství.

Trval jen měsíc, a tak jsem za pomoci svého 
bývalého profesora našla místo v Zemské jednotě 
truhlářů v Praze. Nebylo nás tam dost, proto jsme 
často měnili místa. Já jsem začala v expedici, pak 
ve statistice, a protože jsem znala německy, zaska-
kovala jsem i za sekretářku při překladu němec-
kých dopisů, a mimo to jsem měla na maturitním 
vysvědčení i známku z deskriptivy, tak jsem skon-
čila rýsováním plánků na nábytek. To mě bavi-
lo nejvíc. Také jsem se tam naučila slušně psát na 
psacím stroji.

***
Německá mašinérie však zjistila, že jsem ročník 

(narození) 1924, který byl Hitlerovi tehdejším 
předsedou vlády „věnován“ jako bezplatná pra-
covní síla. Okamžitě jsem musela z Prahy zpět a 
byla jsem nasazena do továrny Dekva v Třebíči, 
kde jsem šila u kruhu podšívky do bot.

Krátce nato jsem dostala u pracovního úřadu 
oznámení, že mám nastoupit na nucené práce do 
Mnichova. Z celého okresu nás odjíždělo posled-
ních devadesát. Odjížděli jsme z Jihlavy v jedi-
ném osobním vagonu, který přepřahali k různým 
vlakům. Do Mnichova jsme se dostali až za dva 
dny. Nebylo to přímo hlavní nádraží Mnichov, ale 
předměstí Mnichova „München Allach“, v jehož 
bezprostřední blízkosti byla továrna na zbraně s 
25.000 zaměstnanci. Zde nás roztřídili do ubyto-
vacího areálu „Allach“ a „Karlsfeld.“ 

Absolventi gymnasia z M. Budějovic byli uby-
továni v Allachu. Zde se už většinou mluvilo 
německy, a protože pro celý tábor tam byla jen 
jedna překladatelka a jeden překladatel, ujala jsem 
se překládání i já, protože mě mojí rodiče ve 13 a 
14 letech poslali do pohraničí, do města Krnova – 
na výměnu za německy mluvícího chlapce, který 
potřeboval vylepšit češtinu. 

Byla jsem tam v rodinném domě babičky, ve kte-
rém bydlelo 13 vnuků a vnuček. O rána do večera 
jsme brebentili jen německy, protože nikdo z nich 
neznal ani slovo česky. V celém městě byla jen jed-
na ulice obydlena Čechy. A tak jsem uměla nejen 
německy psát a rozuměla německy psanému tex-
tu, ale také jsem na rozdíl od svých spolužáků 
uměla i německy mluvit. Tím se stalo, že mě pře-
řadili do přijímací kanceláře, kde jsem měla za 
úkol tlumočit a zapisovat docházku zaměstnanců. 

***
Naše oddělení byla tzv. „kontrola“ kde už pra-

covalo 300 českých děvčat a pár desítek českých 
chlapců. Můj šéf byl bavorský Němec, jehož strýc 
byl hercem v Plzni. Nepřímo nám naznačil, že 
Hitler není přímo jeho vzor, a také se k nám pod-
le toho choval. V kanceláři pracovaly ještě dvě 
mladé Němky, které nebyly nijak nadšené, že ma-
jí v kanceláři Češku. První odešla a já jsem si za ni 
vyprosila 2 děvčata z dílny. 

Šéf se uchechtl a poslal mě si je vybrat. Brzy 
nato odešla i druhá Němka a já jsem získala ješ-
tě jednu Češku. V naší kanceláři byly 4 Češky a 
pan šéf (bavorák). Byl svobodný a jeho maminka 
nás litovala a posílala nám potají máslo, ředkvičky 
a další zeleninu. Jídlo, které jsme měly v jídelně, 
moc k jídlu nebylo, tak jsem za čas onemocněla 
na žaludeční problémy a rodiče mi tam posílali 
chléb a několik maličkostí na vaření.

Také nesmím zapomenou na naše spolunoclež-
níky – štěnice. Některá děvčata byla přes noc tak 
poštípaná, že ráno musela na marodku. Musím se 
přiznat, že díky mému tatínkovi, jehož krev tako-
véto havěti ani trochu nechutnala a já krev zdědi-
la, štěnice obloukem mou postel obcházely. Na 
noc jsem si do postele brala některou utrápenou 
oteklou chuděru. Nechutné bylo, že ty ničemnice 

- štěnice - se spouštěly ze stropu nám rovnou do 
jídla, které jsme si potají vařily.

O jídlo byla všude nouze. Velký hlad měli i věz-
ni z věznice „Dachau“, kteří rovněž pracovali v 
naší továrně. Kolem naší kontroly vedly tovární 
koleje, které nám poskytovaly dostatek úkrytů 
pro zbytek jídel pro vězně. Stačilo hlasitě zakašlat 
a některý z vězňů nám dal znamení, že o jídlu ví. 
Balíčky jsme tam nechávaly denně, když jsme se 
vracely z hlavní jídelny.

***
Nyní začneme z jiného soudku. Možná, že něk-

terý z chlapců je již nedočkavý a chtěl by slyšet 
něco o válce. Válka byla všude kolem nás. Přede-
vším donesla nedostatek jídla i ošacení, násilí a 
nesvobodu. To znamenalo pro  nás pracovat čtr-
náct dní za 150 korun. To byla nesvoboda. Věz-
ni byli týráni a mučeni, aby prozradili to, co často 
vlastně ani nevěděli. 

Hitler okupoval násilím země, měnil jejich hra-
nice i ozvy. Slovensko se od nás odtrhlo (tehdy 
bylo odtrženo) a naše země se jmenovala: Pro-
tektorát Čechy a Morava – Protektorat Böhmen 
und Mähren. Naše bývalá vláda emigrovala do 
Anglie a místo ní byli dosazeni ti, kteří sympati-
zovali s Hitlerem. 

Navíc byl do země dosazen vysoký německý čini-
tel, který měl za úkol na vše u nás dohlížet. Možná 
jste už slyšeli, že na jednoho z nich – Heydricha 
– byl spáchán atentát a ihned na to bylo vyhláše-
no stanné právo. Nesmělo se po setmění vycházet 
ven – mnohdy byl opozdilec i zastřelen.

Hitler se chtěl zmocnit celé Evropy a snad i celé-
ho světa a prohlašoval německou rasu za nadlidi 
a ostatní rasy: jako židy, romy nebo barevné rasy 
předurčil k vyhlazení. Jistě jste slyšeli o vyhlazo-
vacích táborech: například v Polsku – Osvětim, u 
nás Terezín. K likvidaci nevinného člověka stačilo, 
že byl židem. Tak vypadala druhá světová válka.

***
Hitler se v Evropě spojil s Itálií a Španělskem, 

kde vládla fašistická strana, připojil si Rakous-
ko a obsadil další evropské země. To vyprovo-
kovalo především Anglii, k níž se připojily Spo-
jené státy americké, aby vystoupily na obranu 
Evropy. K nim se připojil i Sovětský svaz a byl  
dohodnut společný útok. 

V zemích, které Hitler obsadil, se horečně 
vyráběly zbraně. V továrně, kde jsem byla nasa-
zená, se vyráběly řiditelné bomby „V1 a V2“. 
Byly 4 a 5 m dlouhé a necelý metr vysoké.

Němci měli hodně bombardérů  a stíhaček, 
také protiletadlové bomby, které odpalovali z 
asi 10 metrů vysokých střílen na kovových kon-
strukcích. Střílny byly umístěny po celé krajině.

Já jsem osobně prodělala 56 leteckých náletů 
pod širým nebem. Kryt pro hlavu jsme hleda-
li, kde se dalo. Popíšu vám 3 nálety, kde mi šlo 
opravdu o život. Náš šéf mi nachystal několik 
jím podepsaných propustek z továrny pro případ 
přímého náletu na továrnu během dne. Mimo 
našeho šéfa byl  v oddělení kontroly i nižší úřed-
ník – Němec z Berlína, který nás neměl v lásce. 

Od našeho šéfa jsem dostala jen malé rádio, 
které se vešlo do zásuvky psacího stolu, a nikdo 
o něm neměl vědět. Mně doporučil, abych ho 
měla potichounku zapnuté, když on nebude 
přítomen, a jakmile uslyším hlas kukačky z Víd-
ně, mám upozornit děvčata z dílny, aby se poti-
chu balily, že bude nálet. My v kanceláři jsme 
se sbalily rovněž. Jedna nesla deky, další nej-
nutnější jídlo pro všechny čtyři, další léky a pití 
a já mapy, psací potřeby a jídlo. Pak jsme se v 
tichosti vytratily z kanceláře a utíkaly k bráně. 
V tom se nám však snažil pan Hakinger z Berlí-
na zabránit.

Vzpomínky na válku Jarmily Jičínské,
která se narodila 2. září 1924

JARMILA JIČÍNSKÁ, která nyní bydlí v Třebíči, při 
návratu z nuceného nasazení. 

Foto: archiv J. Jičínské

(Dokončení příště)
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Devatenáctý ročník Řidiče 
Vysočiny zná od soboty vítě-
ze. Z pětačtyřiceti soutěžních 
posádek zvládl nejlépe trať i 
plnění devíti úkolů telečský 
Vladimír Roupec. 

 Petr Klukan

Loni až dvanáctý, letos první. Vladi-
mír Roupec z Telče se dosud účastnil 
všech devatenácti ročníků. Stejně jako 
loni i letos jel se synem Tomášem. 

Jak přiznal, letošní vítězství pro 
něho bylo víc než překvapivé. „Jsem 
čím dál starší a přece jen mladá genera-
ce je svižnější,“ sdělil Vladimír Roupec 
své první pocity po převzetí poháru za 
vítězství. Druzí skončili loňští vítězo-

vé Ondřej Lukáč a Lukáš Komárek z 
Kozlova, na třetí místo dosáhli Michal 
Preisler a Jiří Kafk a ze Sněžného na 
Žďársku. 

Nejvíce posádek přijelo ze Žďárska 
a Jihlavska, slabé zastoupení mělo ten-
tokrát Třebíčsko. Závodu se účastnilo 
i několik vozů z Prahy. Oživením sou-
těže byli dva trabanti ze Žďárska, kte-
ří si vůbec nepočínali špatně. Jedna 
z posádek skončila jedenáctá, druhá 
sedmnáctá. Řidiče Vysočiny 2015 se 

Vítěz Řidiče Vysočiny 2015 je z Telče

ČÍSLO 50 měla posádka Ladislav Nováček a Tomáš Nováček z Třebíče. Na 
snímku při seznamování se s úkolem - správně sestavit povinnou výbavu lékárnič-
ky. Celkově skončili ve druhé polovině výsledkové listiny. 

Vaše úkoly: • příprava technologie pro CNC stroje • obsluha CNC strojů • spolupráce 
na přípravě školících a tréninkových programů

Naše nabídka:
•  zajímavá a netradiční činnost  

v tréninkovém středisku
•  velmi dobré pracovní prostředí  

a odpovídající ohodnocení
•  možnost neustálého vzdělávání
•  5 týdnů dovolené

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

Sokolovská 250, 594 01 Velké Meziříčí 

Váš profil:
•  ukončené odborné vzdělání technického směru
•  praktické zkušenosti s technologií obrábění, 

programováním a obsluhou CNC strojů
•  znalost CAD/CAM systémů
•  programování ve FANUC výhodou
•  jisté vystupování a komunikativnost
•  zkušenosti s přípravou prezentačních podkladů 

výhodou
•  komunikativní znalost AJ výhodou

WNT je dynamická a v Evropě expandující prodejní
organizace nástrojů pro třískové obrábění.

Pro nově zřízené školící a tréninkové středisko v centrále  
ve Velkém Meziříčí hledáme kandidáta na pozici

Technika pro obrábění na CNC strojích

VÍTĚZOVÉ: Tomáš a Vladimír Roup-
covi z Telče.  

JÍZDA zručnosti byla první soutěžní disciplínou. Jela se již tradičně na letištní 
ploše v Komárovicích. 

účastnila i posádka na obrovitém pick 
upu VW Taro s posádkou Jakub Glas 
a Tomáš Mokrý, oba z Nového Veselí. 
Celkově vybojovali 13. místo. 

V soutěži si motoristé mohli vyzkou-
šet své navigační schopnosti i řidič-
ské znalosti a dovednosti. Startovalo 
se na komárovickém letišti, kde hned 
na počátku čekaly posádky tři soutěže 
- jízda zručnosti, rychlostní slalom a 
„umístění trojúhelníku“ na čas. Pak se 
již soutěžící vydali za krásného počasí 
na pětašedesátikilometrovou trať ten-
tokrát vedoucí Vysočinou. Cíl byl na 
letišti Henčov. 

V příštím roce se má jet jubilejní 20. 
ročník.                              Foto: autor

Akci pořádaly
Jihlavské listy

a VPŠ MV v Praze

1. Vladimír Roupec,
     Tomáš Roupec, Telč

2. Ondřej Lukáč,
     Lukáš Komárek, Kozlov

3. Michal Preisler,
     Jiří Kafk a, Sněžné

4. Petr Boháček,
     Jolana Sedláčková, Jihlava

5. Radek Čeněk, Lukáš Lavický, 
     Žďár nad Sázavou 

6. Petr Valík,
     Denisa Dobrovolná,
     Luka nad Jihlavou

7. Michal Antl,
     Žďár nad Sázavou,
     Aneta Simonidesová, Bohdalov

8. Ondřej Górka,
     Denisa Górková, Jihlava

9. Lukáš Milfajt, Jihlava,
     Veronika Pohanová, Pelhřimov

10. David Škoda, Chroustov,
     Lucie Slámová,
     Nové M. na Moravě

Nejlepší dámská posádka – Petra 
Musilová, Kateřina Přibylová, Praha

Cena útěchy – Jitka Auředníková, 
Jaroslav Javorka, Vyskytná nad Jihla-
vou

N e j r y c h l e j š í

 Ve slalomu Petr Valík s Denisou 
Dobrovolnou, oba z Luk nad Jihla-
vou, trať zvládli za 52 vteřin. Celko-
vě skončili šestí. 

 
 V jízdě zručnosti projeli trať 

za shodných 41 vteřin hned dvě 
posádky. Lukáš Havlík ze Sněžné-
ho s Adélou Štěpánkovou z Nové-
ho Veselí s (celkově 17. místo) a Jiří 
Rössler z Nového Veselí a Lucie 
Smíšková ze Žďáru nad Sázavou 
(11. místo). 

 
 Umístění trojúhelníku – opět 

Petr Valík s Denisou Dobrovol-
nou. Dosáhli času 53 vteřin. 

 
 Za 70 vteřin vyměnili pneumati-

ku Jiří Rössler a Lucie Smíšková. 

V ý s l e d k y
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Konferenci Umíme postavit 5. 
blok v Dukovanech včas?, která 
se ve středu 25. března uskuteč-
nila v Třebíči, navštívil i prezi-
dent Hospodářské komory ČR 
Vladimír Dlouhý. 

Podle něj by současná vláda neměla politic-
ké rozhodnutí o dostavbě dukovanské elektrárny 
odkládat déle, než je nezbytně nutné. „Prezident 
Dlouhý přijel vloni na naše pozvání do Jaderné elekt-
rárny Dukovany a se svým příspěvkem také vystoupil 
na březnové konferenci v Třebíči, kde také podepsal 
společně s ostatními Třebíčskou výzvu směrovanou 
české vládě. Za jeho podporu jsme velmi rádi,“ shr-
nul předseda představenstva třebíčské okresní 
hospodářské komory Richard Horký.  

Na konferenci Umíme postavit 5. blok v Duko-
vanech včas? jsme položili Vladimírovi Dlouhému 
otázky týkající se budoucnosti jádra a Dukovan. 

Je podle vás dostavba pátého bloku v Duko-
vanech reálná?

Současná vládní koalice má na stole návrh nové 
energetické koncepce, v níž jednoznačně kla-
de důraz na udržení významného podílu jádra v 
českém energetickém mixu i na jeho další rozvoj. 
Sobotkův kabinet bude navíc v dohledné době 
jednat i o takzvaném Národním akčním plánu, 
který by výstavbě pátého dukovanského bloku 
mohl otevřít cestu. Podle mého názoru je zřejmé, 
že tady na Třebíčsku má rozšíření elektrárny veli-
kou podporu. A to nejen mezi podnikateli, ale i 
mezi běžnými lidmi. A to je velmi důležité. Proto, 
co se týče dostavby Dukovan, jsem optimista.

Myslíte si, že česká vláda bude schopna poli-
tické rozhodnutí v dohledné době učinit?

Já jsem přesvědčen o tom, že rozhodnout zkrát-
ka musí. Nejhorší, co by mohl současný Sobotkův 
kabinet udělat, je dál vyčkávat a tlačit problém 
před sebou. Vláda zkrátka musí zaujmout jasné 
stanovisko. I kdyby mělo být negativní, stále by to 
bylo lepší než další průtahy. Rád jsem tady v Tře-

bíči tlumočil slova předsedy vlády, která pronesl 
během své cesty do Jižní Korey, kde prohlásil, že 
preferuje, aby politické rozhodnutí padlo do kon-
ce června.

Kdo podle vás v současnosti rozhodnutí nej-
více brzdí?

Bariér je několik. Jednou z nich jsou Zelení, kte-
ré pochopitelně nechci nijak démonizovat, ale 
musíme si zkrátka uvědomit, že i u nás existuje 

určitá skupina lidí, podle níž jaderná energetika 
do moderní společnosti nepatří. Druhým fakto-
rem je státní aparát. Ten se sice k záměru dostavby 
staví veskrze pozitivně, ale projednávání a schva-
lování jednotlivých předloh je velice kompliko-
vané a zdlouhavé. A roli pochopitelně sehrávají i 
soukromé zájmy jednotlivých fi rem a podnikate-
lů. My všichni si tak musíme říci, co bychom měli 
zlepšit, aby realizace tak rozsáhlého projektu zača-
la. Zároveň nesmíme zapomínat na to, že jaderné 

projekty v minulosti už 
mnohokrát zkrachova-
ly. A to i v zemích, kte-
ré jsou daleko vyspělejší 
než Česká republika.

Stimulovala by pří-
padná výstavba pátého 
bloku český průmysl?

Určitě ano. Je neod-
diskutovatelné, že pří-
padná dostavba by měla 
pozitivní vliv na HDP, 
zaměstnanost, ale napří-
klad i na exportní politi-
ku. A vyšší příjmy by pak 
nepochybně zaznamenal 
i státní rozpočet. 

Jak vnímáte aktivity 
Okresní hospodářské 
komory v Třebíči?

Velice pozitivně. Tře-
bíčská hospodářská 
komora patří k nejlé-
pe pracujícím okresním 
komorám u nás a měla 
by být vzorem pro všech-
na podobná uskupení v 
celé republice.

Eva Fruhwirtová, 
Foto: Jakub Mertl

Vladimír Dlouhý: O dostavbě Dukovan 
musí vláda rozhodnout co nejrychleji

Zleva Richard Horký, Vladimír Dlouhý, Eva Fruhwirtová.

Vladimír Dlouhý při podpisu Třebíčské výzvy.
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Se splátkou
jen 266 Kč týdně*
bys také
neodolala!

844 198 198

Výměnu písku, čištění a opravu 
dětských pískovišť zahájil odbor 
dopravy a komunálních služeb tře-
bíčské radnice. Celkem 300 tun 
certifi kovaného písku bude vymě-
něno v 60 pískovištích ve městě a 
jeho místních částech. 

„V rámci pravidelného jarního úkli-
du města probíhá současně i výměna 
písku v dětských pískovištích na celém 
území města. Pracovníci fi rmy, která 
výměnu dělá, musí pískoviště ručně 
vyčistit a zavézt novým pískem. V pří-
padě, že fi rma při čištění zjistí, že je 

pískoviště poškozené, tuto skutečnost 
nahlásí na odbor. Ten neodkladně 
provede výměnu nebo opravu. Všech-
na pískoviště budou vyčištěna do kon-
ce dubna,“ okomentoval výměnu 
písku místostarosta Milan Zeibert.

Dodal, že v pískovištích se 
našly nejen spadané větve, drob-
né odpadky a zvířecí exkrementy, 
ale v minulých letech také použité 
injekční stříkačky. Cena vyčiště-
ní všech pískovišť včetně výměny 
písku činí 240 tisíc korun včetně 
DPH.  -zt-

Čistí dětská pískoviště,
ve všech vymění písek V minulých dnech dostali všichni 

obyvatelé Třebíče do svých schránek 
letáčky s desaterem zodpovědného 
pejskaře. Tytéž letáky ve větším formá-
tu budou vylepené na plakátovacích 
plochách ve městě. Cílem je přimět 
majitele psů k zodpovědnosti a k úkli-
du po svých psech na veřejných pro-
stranstvích.

Touto aktivitou se město začalo 
zabývat již v roce 2013, kdy na Fóru 
zdravého města tento problém označi-
li obyvatelé Třebíče jako jeden z deseti 
nejpalčivějších.

„K místům, kde je situace nejhorší, patří 
třeba Svojsíkovo nábřeží. A to přesto, že 
je pracovníci úklidové fi rmy dvakrát den-
ně procházejí a že je pod kontrolou pěších 
i cyklistických hlídek městské police. Pro 
někoho není hrozbou ani tisícikorunová 

pokuta, kterou strážníci za znečišťování 
veřejného prostranství udělují.  Nezbývá 
než další apel na to, aby si každý uklízel 
před svým prahem, což v případě venče-
ní psa znamená všude, kde náš pes exkre-
menty zanechá. Odpadkových košů je 
po městě dost, 300 kusů igelitových sáč-
ků dostane na radnici každý, kdo zaplatí 
poplatek, další sáčky snad každému zby-
dou z nákupů v supermarketech,“ popsal 
problém místostarosta Milan Zeibert.

Do akce se zapojili také žáci Základ-
ní školy Kpt. Jaroše, kteří namalovali 
obrázky nabádající k úklidu po psech. 
Obrázky budou rozmístěné v blízkosti 
této školy a uveřejněné na webu města.

„Chceme apelovat na majitele psů, začí-
ná jaro, probíhá jarní úklid ulic a město 
se zelená. Buďme ohleduplní a udržujme 
naše město čisté,“ dodal Zeibert.  -zt-

Radnice se pouští do boje
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Mezinárodního festivalu Archi-
tectura Week Praha 2015 na 
Pražském hradě se Třebíč nezúčast-
ní, i když se tam před dvěma roky 
prezentovala. „Myslím si, že touto 
formou turisty do Třebíče nepřiláká-
me. Ke stejnému názoru dospěla rad-
nice už v minulém roce,“ pozname-
nal starosta Pavel Janata. 

K tomu vedly vedení města zkuše-
nosti z roku 2013. Janata zdůraznil, 
že se jedná i o nákladnou záležitost. 
Jen účastnický poplatek si vyžádá 
sto tisíc korun. Další peníze se musí 

vynaložit na instalaci či dopravu. 
„Pro nás jsou pro prezentaci měs-

ta daleko lepší veletrhy cestovního 
ruchu,“ netajil Janata. A v Praze se 
zejména předvádí architektura jed-
notlivých měst, to znamená, že na 
jednotlivé památky je tam malý 
prostor. 

Stejný názor jako Třebíč ma-
jí i další města zapsaná na světový 
kulturní seznam UNESCO. Podle 
Janaty se chtějí domluvit na pří-
padné účasti za lepších podmínek. 
 -zt-

Mezinárodního festivalu
v Praze se Třebíč nezúčastní

Odbor dopravy Městského úřa-
du Třebíč upozorňuje, že z důvodu 
regenerace bytového domu potrvá 
zákaz stání podél chodníku v ulici 
Tkalcovská před č. p. 1062 - 1064 
a také části parkovacích stání v té-
to ulici do 12. července.

Z důvodu výkopových prací na 
výstavbě teplovodu bude uzavřen 
chodník a parkovací stání před 
budovou Fóra na Masarykově 
náměstí. Termín částečné uzavírky 
je do 20. května.

Z důvodů provádění výkopových 

prací na zbudování nové vodovod-
ní přípojky bude úplně uzavřena 
ulice Jungmannova. Termín uzavír-
ky od 12. do 15. května. Objízdná 
trasa bude vedena ulicemi Bráfo-
va – Masarykovo nám. – Bedřicha 
Václavka.

Z důvodů revitalizace veřejné-
ho prostranství na sídlišti Horka-
Domky v ulici Demlova dojde k 
částečné uzavírce místní komuni-
kace – parkovací stání a chodníky. 
Termín omezení je naplánován do 
7. července.  -zt-

Aktuální uzavírky komunikací
zkomplikují řidičům život
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www.vekra.cz

Obchodní zastoupení Velké Meziříčí
Vrchovecká 9, tel.: +420 566 520 602, +420 602 760 121

VÝHODNÉ 
SEZÓNNÍ 
SLEVY 

Pracovníci odboru dopravy 
a komunálních služeb opravili 
v Třebíči historickou dlažbu v uli-
ci Hasskova. Štěrkové spáry mezi 
kameny již byly působením příva-
lových dešťů vymleté. 

„Spáry jsme vyplnili drobným štěr-
kem v celé šířce problémového úseku. 
Plochu jsme pečlivě zhutnili dvou-
tunovým deskovým pěchem. Mís-
to záměrně není dometeno, čekáme 
na déšť, který drobnou drť splaví 
do spár a zatáhne je,“ popsal opra-

vu vedoucí odboru dopravy Aleš 
Kratina. Dodal, že celkové nákla-
dy materiálu i práce jsou 17 tisíc 
korun.

„Dlážděná komunikace se tam 
nemůže betonovat, aby se dešťová 
voda mohla vsakovat do podloží a 
nestékala ulicí dolů. Spáry mezi tzv. 
kočičími hlavami se proto vysypávají 
drobným štěrkem a pískem, který tak 
plní funkci trativodu. Tato oprava 
zde vydrží nejméně další čtyři roky,“ 
doplnil Kratina.  -zt-

Město opravilo kočičí hlavy
v historické Hasskově ulici
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800 155 156 
www.sulko.cz

•  Vyzkoušejte kompozitová okna 
SULKO profi line-REHAU GENEO

•  Nejlepší tepelná izolace 
a maximální pevnost bez použití
ocelových výztuh

Navštivte naši vzorkovnu v Jihlavě: 
Adresa:  Březinova 144, 586 01 Jihlava
E-mail: jihlava@sulko.cz
Tel.: 725 189 749, 723 603 379

T05-MOPm 

Akce platí od 4.5.2015.
TŘEBÍČ, Smila Osovského 19

vedle restaurace Holiday
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Pětapadesát studentů Obchod-
ní akademie a Hotelové školy 
Třebíč navštívilo koncentrační 
tábor Osvětim.

 Antonín Zvěřina 

Osvětim. Továrna na smrt. Letos 
na jaře tento komplex navštívilo 
55 studentů Obchodní akademie a 
Hotelové školy v Třebíči. Jejich zážit-
ky ukázaly, že je nedávná otřesná his-
torie oslovila a že jim zdaleka není 
lhostejná.

Učitelka Daniela Vitásková vysvět-
lila, že studentky se problematikou 
židovské otázky a holocaustu dlou-
hodobě zabývají. „Rok před Osvěti-
mí jsme navštívili Terezín, kde jsme 
se zúčastnili programu pro studenty,“ 
naznačila Vitásková. 

Připomněla, že studenti školy již 
Osvětim navštívili asi před pěti lety 
u příležitosti Pochodu živých. „Ny-
ní se jednalo o něco jiného. Měli jsme 
objednané průvodce a bylo to poklid-
nější. U pochodu bylo velké množství 
lidí,“ poznamenala Vitásková.

Připomněla, že se studenti na náv-
štěvu pečlivě připravovali a Danie-
la Vitásková se v lednu účastnila 
v Osvětimi slavnostní připomínky 
osvobození. To se uskutečnilo 27. 
ledna, kdy tábor osvobodila před 70 
lety Rudá armáda.  

Velká čest
„Bylo to pro mě velká čest. Připo-

mínky se zúčastnilo 25 učitelů z růz-
ných koutů světa. Od nás jsem tam 
byla jenom já. Byli tam zástupci Pol-
ska, Chorvatska, Finska, Maďarska, 
Rumunska  a dalších zemí. Přijelo i 
patnáct studentů,“ vzpomínala Vitás-
ková.  

Největší zastoupení měly Spojené 
státy americké, protože to organizo-
vala tamní univerzita. „Do tábora při-
jel i uznávaný režisér  Steven Spielberg. 
Bylo to velice přínosné a díky této náv-
štěvě jsem mohla studentům o táboru 
něco bližšího předběžně říct,“ podo-
tkla Vitásková. 

Doplnila, že návštěvu absolvovaly 
studentky čtvrtého ročníku. Mate-
riály jim poslouží i při praktických 
maturitních zkouškách, které absol-
vují už nanedlouho. Proč si škola 
vybrala židovské téma?

„Chodíme do školy ve městě, které 
je i díky svým židovským památkám 
zapsáno do seznamu světového kul-
turního dědictví UNESCO. Samozřej-
mě včetně baziliky sv. Prokopa. Takže 
nás tento problém zajímá. Tato třída 
absolvovala i setkání s pamětníkem 
Pavlem Friedem. Tato problematika 
souvisí s humanitou, lidskými právy,“ 
vysvětlila Vitásková. 

Studentkám jsme položili jedno-
duchou základní otázku: Co pro 
vás návštěva Osvětimi znamenala. 

Ivana Navrkalová:  Myslím si, že 
to pro nás pro všechny bylo přínos-
ný. Dozvěděli jsem, co se tam tenkrát 
dělo. Mám u maturity otázku z druhé 
světové války a právě židovskou otáz-

ku, takže jsem si přivezla informace, 
které se mi tam budou hodit. Umím 
si líp, představit, co se tam tehdy dělo 
za hrůzy.  

Kristýna Lukášová: Toto téma je 
pro nás zajímavé a objevné. Byla jsem 
v Osvětimi poprvé a hrozně tam na 
mě ta atmosféra dolehla. Nevím, asi 
bych tam znova nejela. Opakuji, moc 
to tam na mě dolehlo. Až tam si člo-
věk uvědomí, v jaké nádherné době 
žijeme. 

Ivana Hrabánková: Byla jsem 
tam podruhý a jela bych tam znova. 
Pokaždý jsme měli jinýho průvodce 
a každý to podal úplně jinak. I když 
si po první návštěvě myslíte, že máte 
veškeré informace, tak to není prav-
da. Na co nikdy nezapomenu, jsou 
kupy vlasů, které tam jsou vystavené 
ve vitrínách. Stresující jsou i kufry, 
oblečení. 

Kateřina Bínová: Byla jsem tam 
poprvé a nejvíce mě vyděsila čísla, 
kterými byli označováni mrtví. Ve 
skleněných vitrínách bylo 80 tisíc 
párů bot. To mně připadalo úplně 
šílený. A taky ty vlasy, to bylo straš-
ný, to asi na mě dolehlo nejvíc. Nej-
prve jsme byli v Auschwitzu I., pak 
jsme přejeli do Auschwitzu II., Bře-
zinky, a tam jsem nemohla pocho-
pit tu nesmírnou rozlohu. I když to 
už nebylo tak stresující. Viděli jsme 
domy pro ženy, kdy nám říkali, kolik 
jich spalo na určitém prostoru, to 
byly neuvěřitelný čísla. Zdravé ženy 
spaly nahoře, nemocné dole. Bylo to 
hrozné.

Klára Matoušková: Myslím si, že 
každý v životě by se tam měl jet as-
poň jednou podívat. Můžete se podí-
vat na milionů fi lmů, ale nikdy vám 
to nedá takovou představu, jak když 
to vidíte na vlastní oči. Mě taky pře-
kvapila rozloha té Březinky. Co mě 
nejvíc zarazilo, potkali jsme tam sku-
pinu studentů z Izraele, kteří se tam 
fotili, třeba na kolejích v různých 
polohách, ale i jinde, a pořád se u 
toho smáli. Vhledem k jejich původu 
mně to připadalo, že k tomu nemě-
li vůbec žádnou úctu. Tu bychom 

k tomu měli mít, nikdo z nás přece 
nechce, aby se něco takového stalo 
znova. Pro každého je určitě návště-
va poučná.

Ivana Křížová: Teď už si líp dokážu 
představit, jak ti lidi tam žili, co si 
tam museli prožít. Taky si myslím, že 
by se tam každý za život měl podívat, 
aby si uvědomil, jak jsou nebezpečné 
různé neonacistické skupiny. Aby lidi 
viděli, co se stalo a že se to už nikdy 
stát nesmí. Aby už nikdo takovou 
hrůzu nezažil.   

Pavla Hadrabová: Na mě to taky 
citově hrozně působilo. Nejvíc v tom 
muzeu, kde jsou vystaveny ty vla-
sy a osobní věci. I já si myslím, že by 
se tam měl každý podívat, aby viděl, 
jaký to tam bylo, protože bez toho si 
to nikdo nedokáže představit. Jsou 
tam fakt hrozný věci. Byly jsme i v 
plynový komoře, a to je otřesný. 

Radka Jahodová: Jen můžu potvr-
dit co kamarádky, bylo to hrozný. 
Nejvíc mě asi zaujaly fotografi e Židů, 
na kterých měli napsané datum nar-
ození a datum úmrtí. Fakt si vážím 
doby, ve které žiju. Určitě si jí teď víc 
vážím.

Sabina Klímová: Je to hrozivá 
vzpomínka na holocaust. Jsem taky 
přesvědčená, že by to každý měl 
vidět. V Terezíně to bylo hrozný, ale 
v Osvětimi daleko horší. Nejvíc mě 
vzalo muzeum, fotky, oblečení, vlasy, 
boty. Byla tam i vitrína, co lidé dostá-
vali celý den na jídlo, a to bylo hroz-
ný. Když si představím, že tady kaž-
dou přestávku něco sníme. 

Silvie Marková: Chtěl bych říct, že 
Osvětim byla pro mě jedna z nejlep-
ších exkurzí, kde jsem byla. Myslím 
si, že spolužačky už všechno řekly. Jen 
bych chtěl dodat, že by lidé nemě-
li jezdit jen na ta pěkná místa, když 
už se rozhodnou jet třeba někam na 
výlet. Že by měli zažít i tohle.

Monika Bártíková: Hrozný byly ty 
kufry se jménama a adresama. Když si 
představím tu jejich představu, že se 
někdy vrátí, že tam jedou jen pracovat 
a celý to přežijou. To, že právě Židi byli 
vybráni k vyvraždění, to je hrozný. 

(Do názorů se vložila Daniela 
Vitásková, která upozornila, že Osvě-
tim nebyla jen záležitost Židů, ale i 
Romů a nepřátel režimu. Byli tam i 
němečtí kriminálníci, kteří tam ale 
působili jako vedoucí a měli vězně na 
starosti.)

Renáta Illková: Exkurze do Osvě-
timi byla určitě zajímavá a děsivá. 
Když si uvědomíme, že z lidských 
bytostí se stala jenom čísla, a lidský 
život neměl vůbec žádnou cenu, je to 
strašný. Další děsivá věc byla ve vitrí-
ně vystavená hrouda brýlí. Oni jim je 
ponechali, aby si opravdu mysleli, že 
jdou do sprchy, a šli do plynu. 

Markéta Marténková: Byla to nej-
lepší exkurze, kterou jsme měli, ale 
taky nejstrašlivější. Pro mě byl nej-
horší pohled na fotky dětí. Nebo na 
ženu, která tam přijela s váhou 75 
kilo a za tři měsíce měla o třicet kilo 
míň. Jak říkala Silva, lidé by neměli 
navštěvovat jen pěkná místa.  

Pamětní kameny
Co říkají studentky na takzvané 

stolpersteiny, pamětní kameny připo-
mínající jednotlivé Židy, kteří zahy-
nuli za druhé světové války? Jedna 
z nich přiznala, že právě na toto téma 
bude maturovat. „Myslím si, že je to 
hodně dobrá věc. A v Třebíči by se měl 
jejich počet rozšiřovat. Zatím jsou tady 
pouze tři. Na to, jakou tady máme 
památku, si myslím, že je to málo,“ 
vyjádřila se.

Daniela Vitásková připustila, že je 
na to různý pohled. „Někomu se tře-
ba nelíbí, že se na ně šlape,“ konstato-
vala, což nepovažovala za vypovídají-
cí názor. Studentkám nejvíce vadilo, 
že nejsou lépe viditelné. Jedna z nich 
navrhla tyto kameny doplnit tabule-
mi, které by upozorňovaly, o jakou 
osobu se jedná. 

A další se ještě vrátila k exkurzi do 
Osvětimi. „Když jsme se šli podívat do 
domu, kde bydleli esesák s rodinou, kte-
rý se přímo podílel na věcech v Osvětimi, 
tak prý ty manželky a děti vůbec netuši-
li, o co se jedná. To nedovedu pochopit,“ 
nemohla lépe ukončit naše povídání.

Návštěva koncentračního tábora 
Osvětimi byla otřesná, říkají studentky

STUDENTI třebíčské Obchodní akademie a Hotelové školy navštívili v roce 70. výročí ukončení druhé světové války Osvětim. 
 Foto: archiv školy
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Městská knihovna

Klub zdraví Třebíč

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

Pátek 1. května  
Výšlap na Mařenku, spojený s 

návštěvou mlýna v Dašově. V mlý-
ně si prohlédneme mlynářské muze-
um složené z unikátně zachovalého 
původního vybavení. 

Sraz v 10 hodin v Dašově před mlý-
nem. Přihlášky (kvůli rezervaci pro-

hlídky mlýna) na tel. 603 840 964. 
Vstupné na komentovanou prohlídku 
mlýna je 50 Kč dospělý, 30 Kč dítě.

 
Sobota 9. května 
Bylinkové zahrádky II.
O pěstování a možném využití byli-

nek přednáší Bc. Marie Jakubíčková, 
tentokrát přímo na Benediktinské 
zahrádce u Baziliky. 

Sraz v 15:00 u kašny na nádvoří 
před třebíčským zámkem. Zájemci se 
mohou po návštěvě zahrádky zúčast-
nit nenáročné procházky.

 
Neděle 17. května 2015  
Zábavná procházka 
Dětské odpoledne: Registrace a 

start trasy od 13:00 do 14:00 hod. v 
Tyršových sadech u Gnómonu (t. j. 
ukazatel severu). Předpokládaná dél-
ka trasy 3 km. Po celé trase budou 
pro děti připraveny formou stano-
višť úkoly, hry a soutěže. Doprovod 
rodičů je vítaný, u menších dětí nut-
ný. Účastníci obdrží po absolvování 
všech stanovišť malé dárečky, které 
poskytlo několik ochotných fi rem. 
S sebou pití, psací potřeby a dobrou 
náladu. 

 
Středa 20. května od 15:30 
Focení dětí v přírodě 
Akce ve spolupráci s Daniella Beau-

ty u příležitosti Dne rodin. Děti se při 
focení v přírodě cítí uvolněně a užijí 
si to. Navíc pomůže a poradí vizážist-
ka, která se postará před samotným 
focením i o jemné líčení, především 
pro malé slečny. Akce je vhodná pro 
holky i kluky. Doprovod dospělé oso-
by nutný. Na tuto akci je třeba se při-
hlásit na tel. 721 042 038 nebo na              
Daniella.Beauty@seznam.cz.

 
Sobota 30. května 18:00 – 19:30 
Ohlasy z jiného světa
Poslední přednáška Th B. Jana Maje-

ra v Třebíči.
„Každý mravenec zná vzorec svého 

mraveniště, každá včela zná vzorec 
svého úlu. Znají jej svým vlastním 
způsobem, nikoliv naším. Jen lidstvo 
svůj vzorec nezná.“ F. Dostojevskij

To nejkrásnější, co můžeme zažít je 
tajemno. Je zdrojem veškerého pravé-
ho umění a vědy. Ten, komu je cit pro 
tajemno cizí, kdo se už neumí zasta-
vit a žasnout, postávat v posvátné 
úctě nad tím, co vidí, je téměř mrtvý. 
Žije se zavřenýma očima. 

Za mrtvolou v přehradní nádrži, za 
duchem na golfovém hřišti, za tančí-
cí dámou a za mužem, co z pití mu 
hlava třeští, za pohledem znaveným 
migrénou, co mučí, se skrývá příběh 
– vždy něco víc, než co vidí oči. Jaký 
příběh skrývá naše země?

Po přednášce bude následovat 
ochutnávka zdravé výživy. 

Místo konání: Adventní dům, Jung-
mannova 16, Třebíč

Úterý 5. května, 17 hod., sál hudebního oddělení MěK v Třebíči
Vernisáž a úvodní přednáška Mgr. Jaroslava Bašty, pracovníka Muzea 

Vysočiny v Třebíči  k výstavě věnované 70. výročí osvobození našeho 
regionu. 

Výstava bude instalována v prostorách dospělého oddělení MěK v Třebí-
či. K prohlédnutí budou jak dobové fotografi e z protektorátního života, tak 
z osvobození v květnu 1945. Válečné roky zdokumentují exponáty z majetku 
Muzea Vysočiny v Třebíči, Státního okresního archivu v Třebíči a jednotli-
vých rodinných a spolkových archivů. K vidění budou předměty nejen běžné 
denní potřeby, části oděvů, ale i dopisy a autentické vzpomínky z koncent-
račních táborů a nuceného nasazení dokumentující tehdejší těžkou dobu. 

Výstava bude přístupná široké veřejnosti do 12. června.

Úterý 12. května, 17 hod., sál hudebního oddělení MěK v Třebíči
Přednáška historika Vlastimila Schildbergera ml.: Werwolf na Moravě

Čtvrtek 14. května, 9.30 hod., klubovna dospělého oddělení MěK v Třebíči
Přednáška Ladislava Vilímka, jihlavského archiváře: Transporty Židů 

na Vysočině

Úterý 2. června, 16 hod., sál hudebního oddělení MěK v Třebíči
Přednáška leteckého historika Vlastimila Schildbergera st.: Osvobo-

zení na Jižní Moravě a Vysočině

Čtvrtek 4. června, 18 hod., Velká zasedací místnost města Třebíče na 
Masarykově náměstí

Přednáška plk. PhDr. Eduarda Stehlíka: Druhá světová válka

Úterý 9. června, 17 hod., sál hudebního oddělení MěK v Třebíči
Přednáška Vlastislava Janíka, autora knihy Operace Spelter Lenka-Jih

Čtvrtek 11. června, 9 hod., sál hudebního oddělení MěK v Třebíči
Přednáška Jarmily Jičínské: Vzpomínky na druhou světovou válku

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA NA TŘEBÍČSKU

Francouzský klub
Čtvrtek 7. května, 17 hod., sál 

hudebního oddělení .
Krajem kolem řek Lot a Dor-

dogne na kole

***
Úterý 12. května v 16 hod., 

pobočka Modřínová
Rozmarýnek tančí maminkám
Vystoupení třebíčského folklórní-

ho souboru ze ZŠ Benešova ke Dni 
matek.

Čtvrtek 14. května od 9 hod., 
pobočka Modřínová

S kočárkem do knihovny
Dopoledne pro maminky na mateř-

ské dovolené. 

Čtvrtek 14. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

Indonésie 
O své zážitky a fotografi e z Indoné-

sie se podělí Zdeněk Lorenc, který 
po souostroví cestoval v roce 2012.

Pátek 15. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

Markéta Bednářová, autorka kni-
hy Ve stínech za zrcadlem, čte z knih 
nakladatelství Triton

Úterý 19. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

Richard Pachman: TYLDA. 
Autorské čtení knihy a komorní kon-
cert

Každý rok v květnu si Třebíč při-
pomíná výročí transportů Židů ze 
Zámostí do koncentračního tábora.

Pondělí 25. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

LiStOVáNí: Trash / Odpad / 
Andy Mulligan

Úterý 26. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

Tomáš Rohovský: Četnická sta-
nice Třebíč 2 Borovina v letech 
1918 až 1945 

Křest knihy Tomáše Rohovského, 
policisty zdejšího obvodního oddě-
lení policie.  

Čtvrtek 28. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

Anglie a Wales 
Promítání třebíčské cestovatelky 

Milušky Mrvkové.

Akce pro seniory
Pondělí 4. května, 9 hod., sál 

hudebního oddělení
Chodsko - po stopách strážců hra-

nic  

Pondělí 11. května, 9 hod. klu-
bovna dospělého oddělení  

Mozkocvična - trénujeme s moz-
kohračkami

Pondělí 18. května, 9 hod., sál 
hudebního oddělení

Třebíč očima architekta. 5. část.  
Říční lázně, Nehradov, Hrádek a 
prostor dnešních sídlišť

Páté setkání z cyklu přednášek 
s Ing. arch. Luborem Herzánem.  
Vstup do naplnění kapacity sálu. 

Akce pro děti
Čtvrtek 7. května, klubovna 

dospělého oddělení
Fair trade snídaně pro ZŠ. 

Úterý 26. května od 10 hod., dět-
ské hudební oddělení

O čem domácí mazlíčci přemýš-
lejí

Přednáška Libora Baláka. 

Pátek 22. května, hudební oddě-
lení

3D brouci, kam se podíváš. Kom-
ponovaný program

Úterý 12. května, 11 hod., sál 
hudebního oddělení. Zadáno pro 
ZŠ.

Beseda se spisovatelem a ilustrá-
torem  Pavlem Čechem 

Úterý 12. května, 15 hod., autogra-
miáda v Knihkupectví Jakuba Demla 

Výstavy
4. – 30. května, sál hudebního 

oddělení. Vernisáž 4. května v 17 
hod.

Trebitsch Expo – Tehdy a Tam
Výstava reprodukcí starých foto-

grafi í města Třebíče od konce 19. 
století až do období první republiky 
a srovnání s fotografi emi ze záplav 
roku 1985. 

4. – 29. května, pobočka Modří-
nová

Sportovní den ve stacionáři 
Fotografi e ze Stacionáře na Družs-

tevní ulici. 

Do 30. května  2015, pobočka 
Borovina

Miroslav Máca: Z pohádkové 
louky

Výstava kreseb.  

Díla představuje 
Jitka Janíková

Obrazy Jitky Janíkové si mohou 
zájemci prohlédnout v Galerii Ladi-
slava Nováka v Třebíči do neděle 7. 
června. Malířka ve své tvorbě postup-
ně používala kresbu, grafi ku a praš-
né pastely. V současné době se nejvíc 
věnuje olejomalbě a malbě na přírod-
ní hedvábí. Své šály a šátky nevnímá 
jako užitkové textilie, ale hedvábné 
obrazy, které se dají nosit na krku.  -zt-

1. 5. svátek  MUDr. Machová Eva Husova 898 Náměšť n. Oslavou    568 620 248
2. 5. sobota  MUDr. Križan Josef DentSmile, s.r.o., Martinské nám. 149/3 Třebíč   568 841 188
3. 5. neděle  MUDr. Križan Ondřej DentSmile, s.r.o., Martinské nám. 149/3 Třebíč   568 841 188
8. 5. svátek  MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou   568 620 248
9. 5. sobota  MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou   568 620 248
10. 5. neděle  MDDr. Kubicová Kristýn  V zahradách 279 675 73 Kralice n. Oslavou   568 643 681
16. 5. sobota  MUDr. Kučerňák Zdeněk První Brněnská strojírna,  Průmyslová 162 Třebíč 568 804 730
17. 5. neděle  MUDr. Látal Petr  Kpt. Jaroše 2 Třebíč    568 826 201
23. 5. sobota  MUDr. Lhotská Kateřina ESTHES s.r.o., Sokolská 3 Třebíč   568 840 820
24.5. neděle  MUDr. Lhotská Hofírková Kateřina  ESTHES s.r.o., Sokolská 3 Třebíč  568 840 820
30.5. sobota  MUDr. Lhotský Václav ESTHES s.r.o., Sokolská 3 674 01  Třebíč  568 840 820
31.5. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou   568 620 248
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1. 5. - 31. 5. KŘÍDLA A KOŘE-
NY NAŠÍ RODINY – kampaň Sítě 
mateřských center

4. 5. 10.30 – 12 Klub Mimin-
ko: Komunikace - předpoklad pro 
dobré vztahy v rodině

5. 5. 10.30 – 12 Kurz zdravé-
ho vaření - téma: Tofu se sušenými 
meruňkami

7. 5.  8.30 – 17 Slavíme Mezi-
národní den matek, vyrábíme 
dárek pro maminky a připomínáme 
si mezinárodní kampaň Míle pro 
mámu

7. 5. 18 – 20 Rukodělný kurz: 
Květináč malovaný a vonný pytlí-
ček z lásky darovaný

9. 5.  9 – 11 Férová snídaně - 
happening na oslavu Světového 
dne pro fair trade (koná se v parku 
před Zámkem) 

11. 5. 10.30 – 12 Klub Mimin-
ko: Posezení s DULOU - beseda s 
výměnou zkušeností

12. 5. 9 – 12 Sebekoučování 
s Lenkou Benešovou

12. 5. 14 – 16 MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autis-
tického spektra

13. 5. 14 – 17 ZM Třebíč: Nepod-
ceňujte prevenci rakoviny! Road-
show na Karlově nám.

14. 5. 10.30 – 12 Pro dědečka i 
babičku básničku a písničku - roz-
víjíme mezigenerační soužití

15. 5. 8 – 14 Mezinárodní den 
rodiny - DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

15. 5. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Výchova z pohledu několika gene-
rací

18. - 24. 5. SVĚTOVÝ TÝDEN 
RESPEKTU K PORODU

18. 5. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Šátky a nosítka - beseda s výměnou 
zkušeností, praktické ukázky

19. 5. 10.30 – 12 Role rodiny v 
různých kulturách - beseda, sdílení 
zkušeností

20. 5. 10 – 16 PUTOVÁNÍ SE 
SRDCEM NA DLANI - veletrh soc.
služeb na Karlově nám.

21. 5. 8 – 17 Se stolními hrami 
nejste nikdy sami - „hravá“ akce 
pro celé rodiny 

21. 5. 14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Zeleninové saláty netradičně 

21. 5. 15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Orientální ředkvič-
kovo - mrkvový salát

22. 5. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Zdravý úsměv

23. 5. 14 – 17 Tvořivé odpoledne: 
Krabička tajemství

25. 5. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Zvyšování rodičovských kompe-
tencí - umění být spolu

26. 5. 10.30 – 12 Vliv výchovy na 
osobnost dítěte

27. 5. 16 – 17 NETRADIČNÍ 
CVIČENÍ V PŘÍRODĚ s VZP 

28. 5. 10.30 – 12 Rodinný strom 
aneb poznejme svou rodinu

28. 5. 16 – 17 3+1 Zdravíčko: 
Šípková Růženka – pohádka pro 
nejmenší (koná se v Divadélku Pod 
schody v ZŠ Benešova)

30. 5.  8 – 14 Normální je nekou-
řit - akce u příležitosti Světového 
dne bez tabáku (31.5.)

30. 5. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Rozvoj aktivního pohybu, posilo-
vání správného dýchání

30. 5. 14 – 17 Setkání s poje-
né s kreativním kurzem pro ženy 
ohrožené násilím a jejich rodiny

Třebíčské centrum

13. 5. v 19 hod.- divadlo Pasáž - 
mimoabonentní představení

ČINOHERNÍ KLUB PRA HA
MASKA  A TVÁŘ
Málem krvavá groteska. Kdo chce 

ujít směšnosti, ten do ní určitě spad-
ne.

19. 5. v 19 hod. - Národní dům - 
HUDEBNÍ SALON

LUBOŠ POSPÍŠIL + 5P
Koncert matadora české hudební 

scény.

22. 5. v 18 hod. - Národní dům
AUTORSKÉ ČTENÍ
Večer poezie a prózy při svíčkách. 

Hlavním hostem večera bude spiso-
vatel a sexuolog Radim Uzel. Svoji 
tvorbu představí v první části večera 
třebíčští studenti.

24. 5. v 19 hod. - divadlo Pasáž - 
III. předst. sk. B

ČINOHERNÍ STUDIO BOUŘE 
PRA HA

TEĎ NE! aneb Na tohle teď není ta 
pravá chvíle

Komedie o muži, v jehož životě 
není nic takové, jak se zdá.

25. 5. v 19 hod. - divadlo Pasáž - 
III. předst.. sk. A

DIVADLO NA FIDLOVAČCE 
PRA HA

ROK NA VSI
Slavná románová kronika bratří 

Mrštíků v mistrné dramatizace Miro-
slava Krobota.

26. 5. v 18 hod. - foyer divadla 
Pasáž - KRUH PŘÁTEL HUDBY

SMETANOVO TRIO
Jan Páleníček - violoncello, Jiří 

Vodička - housle, Jitka Čechová – 
klavír

29. 5. v 19 hod. - Galerie Franta
KLUBOVÝ VEČER
19 - Řízená degustace vinařství 

LAHOFER
20.30 - Koncert skupiny MTERO-

NOME BLUES

31. 5. v 19.30 hod. - Zadní synago-
ga

CONCENTUS MORA VIAE
XX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 

13 MĚST „Pojďme slavit“
PIERRE PITZL (Rakousko) - 

barokní kytary
Program: Z města do města - z 

večírku na večírek: Řím-Paříž-Mad-
rid

Od čtvrtka 30. dubna do středy 6. 
května

AVANGERS: AGE OF ULTRON 
3D

Premiéra akčního dobrodružného 
fi lmu USA v českém znění.

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

Od pátku 1. do neděle 3. května
RYCHLE A ZBĚSILE 7
Repríza akčního thrilleru USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 nevhodný

Od pondělí 4. do středy 6. května
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Repríza erotického fi lmu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 7. do neděle 10. května
OVEČKA  SHAUN VE FILMU
Repríza animované dobrodružné 

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

Od čtvrtka 7. do neděle 10. května
LOVCI A OBĚTI
Premiéra akčního thrilleru ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež 12 let nevhodný

od pondělí 11.  do středy 13. 
května

JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
Premiéra komedie USA.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

od pondělí 11.  do středy 13. 
května 

DEJTE MI POKOJ!
Premiéra komedie Francie.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 14.  do neděle 17. 
května

PÍSEŇ MOŘE
Premiéra pohádky Irska v českém 

znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 14.  do neděle 17. 
května 

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 
3D

Začátky představení v 19.30 hod. 
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 18. do středy 20. května
LADÍME 2
Premiéra komedie USA.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 18. do středy 20. května
EX - MACHINA
Premiéra akčního sci-fi  thrilleru 

USA/Velká Británie.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 21.  do středy 27. 
května

MALÝ PÁN
Premiéra pohádky ČR/SR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od  čtvrtka 21. do středy 27. května
ŽIVOT JE ŽIVOT

Program kina Pasáž Premiéra komedie ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 28.  do neděle 31. 
května

HURÁ NA FOTBAL 3D
Premiéra rodinného animovaného 

fi lmu Argentiny/Španělska/USA v 
českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 28.  do neděle 31. 
května

ZEMĚ ZÍTŘKA 
Premiéra sci-fi  fi lmu USA v českém 

znění.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Divadla a koncerty

Centrum DaR

Klub seniorů

Program pro školy

Úterý 12. května v 9.30 hodin od 
Úřadu práce v Třebíči

ZÁJEZD DO AQUAPARKU 
MORA VIA V PASOHLÁVKÁCH

Cena: 400 Kč 
Přihlášky přijímá J. Kutílková, 

MKS Třebíč, Malovaný dům, tel. 
568 610 032.

Pátek 15. května ve 14 hodin
PROHLÍDKA  KA RLOVA 

NÁMĚSTÍ S PRŮVODCEM, 
NÁVŠTĚVA GALERIE FRA NTA

Pátek 29. května ve 14.30 hodin 
– Národní dům, velký sál

MÁJOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje KS KVAR-

TET.

Úterý 12. a středa 13. května v 
8.30 a 10.30 hodin – divadlo Pasáž

SNĚHURKA  – muzikál Těšínské-
ho divadla

Středa 27. května v 8.30 a 10.15 
– Národní dům

POSLEDNÍ TRIK GEORGESE 
MÉLIÉSE – představení Divadla 
Drak z Hradce Králové

5. 5.  10.30 – 12 Dopolední tvoře-
ní: Dárek pro moji maminku

12. 5. 10.30 – 12 Alternativní způ-
soby výchovy aneb Respektujeme 
své děti (beseda s odborníkem)

15. 5. 11 – 12 Slavíme MEZINÁ-
RODNÍ DEN RODINY - akce pro 
rodiče dětí z Uzlíčku

19. 5. 10.30 – 12 Umíme si společ-
ně hrát (akce pro celé rodiny)

21. 5. 15.30 – 17 Tvoření RODI-
ČŮ a DĚTÍ:  Látkové kytičky 
a dekorace z nich

26. 5. 10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření: Zeleninový salát s rýžovými 
těstovinami

FESTIVAL divadla 2-3-4 herců zná 
vítěze v anketě hlasování diváků o nej-
lepší představení. Sošku Andělky zís-
kali Zlata Adamovská, Petr Štěpá-
nek, Jana Stryková a Vilém Udatný 
za představení Vzpomínky zůstanou. 
Soška Andělky, vyrobená třebíčskou 
keramičkou Lydii Khekovou byla pro-
tagonistům divácky nejúspěšnějšího 
představení předána v Domě kultury v 
Kroměříži. Foto: archiv MKS

Festival zná vítěze
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Judo. Sport, který nepatří 
k těm nejpopulárnějším. V Tře-
bíči ale existuje oddíl, jenž 
se může pochlubit nejedním 
úspěchem. Jednou z jeho tváří 
je Dáša Juráňová. Na otázky 
odpovídali i dva mladí závod-
níci, Patricie Čopfová a Filip 
Ulč. 

 Antonín Zvěřina

Kdy vlastně oddíl juda v Třebíči 
vznikl?

Založili ho nadšenci, kteří se 
tomuto sportu věnovali mimo Tře-
bíč. Dodnes v oddílu působí, ale 
spíš pasivně. 

A jak jste se k tomuto sportu 
dostala vy?

Začala jsem ve třetí třídě. Dokon-
ce jsem musela absolvovat přijí-
mačky, což už není běžné. Nikdo z 
rodiny se tomu nevěnoval. Oprav-
du nevím, co mě to napadlo.

Judo je sport, dá se říct bojový.
Vždycky jsem se prala s klukama 

ve třídě. Možná i to mě navedlo, 
abych zkusila tento sport. 

Třebíčští judisté, ti mladí, dosa-
hují poměrně dobré výsledky. 
Kdo za to může?

Samozřejmě se tomu musí zodpo-
vědně věnovat, stejně tak my jako 
trenéři. Je to i o tom, že to ty mladé 
závodníky zatím baví. 

Co členská základna?
Pořádáme nábory, někdy přijdou 

děti i samy. Třeba slyší, že to dělá 
kamarád, tak to chce také zkusit.    

Nehlásí se někdo jedině s cílem, 
že chce někoho třeba ve třídě 
přeprat?

Ty pohnutky jsou různé, ale roz-
hodně nechceme, aby se judo sta-
lo prostředkem k získávání fyzic-
ké převahy nad vrstevníky. Že je to 
pořád jen a jen sport. 

O čem tedy judo je?
O tom umět se bránit. O pohybu. 

Je to i o etice, jak se k sobě závodní-
ci chovají, což si přenášejí do běž-
ného života.

Před zápasem se oba závodníci 
ukloní.

Je to určitý druh respektu, uzná-
ní, úcty k protivníkovi. Nikdo nes-
mí jít do zápasu s tím, že chce pro-
tivníka zlikvidovat, když to tak 
řeknu. Jsou daná pravidla, a ta se 
musí dodržovat. Jsou také věkové 
kategorie a hmotnostní kategorie. 
Ty také určují, co závodník může a 
nemůže. Ti nejmenší samozřejmě 
určité věci dělat nesmějí s ohledem 
na možné zranění. To všechno hlí-
dá rozhodčí.

V kolika letech by se mělo dítě 
začít judu věnovat?

Záleží na tělesné konstituci,tak 
v šesti sedmi letech, pokud je šikov-
né, i dřív.

Musí mít nějaké předpoklady?

UPROSTŘED Dáša Juráňová, vpravo Patricie Čopfová a vlevo Filip Ulč.
 Foto: Anton Zvěřina 

Judo je sport jako každý jiný

No, neměl by to být takzvaný 
pecivál. Měl by být aspoň trochu 
pohybově nadaný. My ale nikoho 
nevylučujeme a dáme příležitost 
opravdu všem. 

Jak vlastně probíhá trénink?
Určitě je pestrý. Musíme se roz-

cvičit, cvičíme pády, zaběháme si. 
Nacvičujeme chvaty, dbáme na to, 
aby byli pružní, a na závěr dochází 
k samotným zápasům. 

Laik si musí myslet, že každou 
chvíli musí dojít ke zranění.

To se stává v každém sportu. Ale 
pokud se dodržují pravidla, dá se 
tomu zamezit. 

Dresy, ty mají také nějaké před-
pisy?

Určitě, ty už nosil zakladatel toho-
to sportu. Pásky pak ukazují tech-
nickou vyspělost. Tu musí potvrdit 
zkouškou. 

Když se člověk na judo dívá, 
zpočátku mají úbory pod pás-
kem, ale pak jim vlají kolem těla.

Dovolené je to do té chvíle, než 
to přesáhne povolenou mez. Pak 
vám dá rozhodčí pokyn, abyste se 
upravili. 

Když judista prohraje, nebrečí?
Slzička se někdy do očí vloudí, je 

to sport jako každý jiný. 

***
Nezbývalo než vyzpovídat něk-

teré úspěšné závodníky. A mezi 
ně určitě patří Patricie Čopfová.
Jak ty jsi se k judu dostala?

Přes tátu. Ten dělal řecko-řím-
ský zápas a mě se to líbilo, tak jsem 
přemýšlela nad něčím takovým. Ale 
nad něčím mírnějším, tak jsem zvo-
lila judo. 

Tenhle sport se ti tedy líbí?
Je to náročný, ale mě to baví.

Když se dostaneš do konflik-
tu s klukama, dokážeš si sjednat 
respekt?

Myslím si, že ano. Že by se mě 
všichni báli, to nedokáži odhad-

nout.
A v oddíle mě někteří kluci určitě 

porazí. Při takových zápasech hlav-
ně získávám zkušenosti. 

Můžeš připomenout tvoje nej-
větší úspěchy?

Byla jsem druhá na mistrovství 
České republiky a první na meziná-
rodním turnaji v Ostravě. 

Jaké máš před sebou cíle?
Chtěla bych se zúčastnit Mistrov-

ství Evropy. Nyní jsem v kategorii 
starších žákyň a to mistrovství se 
pořádá až od další vyšší kategorie.  

A co olympiáda?
Na to vůbec nemyslím. Ta konku-

rence je strašně velká. 

***
A máme u diktafonu dalšího 

úspěšného závodníka Filipa Ul-
če. Jak jsi se ty dostal k judu?

Přivedla mě k tomu máme. V tře-
bíčském oddílu juda začínal strej-
da.

Takže máš rodinný vzor?
Dá se to tak říct.

Od kolika let se tomu věnuješ?
Začal jsem do oddílu chodit už 

v pěti letech.

Jak se ti v oddíle líbí?
Myslím si, že mi to po všech 

stránkách vyhovuje.

Můžeš se pochlubit nějakým 
úspěchem?

Pár výher na kontě mám, ale nic 
moc velkého.

Tvůj cíl?
V tomhle sportu nic. Dělám to 

pro radost, pro zábavu. 

Pereš se s někým mimo trénin-
ky, turnaji?

To ne. Mně se to nelíbí. Nemám 
rád agresi, ani ve fi lmech. Tady se 
člověk naučí ovládat, aby násilí 
použil jen tehdy, kdy je to nezbytně 
nutné. Učíme se tady i sebeobranu.

Vybojovali několik medailí
Další soutěží, jejíž výsledky jsou 

započítávány do Poháru Vysočiny 
2015, byl Velikonoční turnaj mlá-
deže ve Žďáru nad Sázavou. Třebíč-
ským reprezentantům se podaři-
lo vybojovat několik medailí. První 
místa získali Jan Onderka ve váze do 
50 kg a Patricie Čopfová do 63 kg, 
bronz si odvezl Radek Nechvátal ve 
váze do 24 kg. Třetí místa obhájili 
Ondřej Chalupa a Filip Ulč do 60 kg. 
Bodovaná 4. místa získali Jiří Onder-
ka do 73 kg a Sára Vaníčková do 30 
kg. Soutěže se zúčastnilo přes 210 
závodníků z Kraje Vysočina.

Judisté byli úspěšní
Třebíčští nejmenší judisté absolvo-

vali Turnaj přípravek v Brně a vybo-
jovali zlatou a dvě bronzové medaile. 

Starší a mladší žáci se zúčastni-
li 1. kola mezinárodního turnaje 
Bergernachwuchscup v rakouském 
Kremsu, kde startovali pod hlavič-
kou Kraje Vysočina. Rovněž nepřije-
li s prázdnou, jejich bilance je jedna 
zlatá a jedna bronzová medaile. 

Judo v Třebíči
Rok 1965
Byl založen kroužek juda na Střední 

zemědělské škole v Třebíči.
U vzniku byli středoškoláci Vlk, 

Vidlák, Procházka. Jako trenér půso-
bil do r.1969 prof. Miroslav Ondrá-
ček z Brna, kterého členové oddí-
lu platili sami, (účast na brigádách), 
toho několikrát několikrát zastoupil 
L. Safařík.

Rok 1968
Vznikl oddíl Judo Třebíč a fungoval 

pod Uniií středoškoláku a učňů.

Rok 1969
Oddíl se stává členem Spartaku Tře-

bíč. V tomto roce se stává hlavním 
trenérem Karel Toufar z Jihlavy do 
té doby, než někteří členové složili 
trenérské zkoušky (asi 6 let). V jeho 
nepřítomnosti ho zastupoval Jaroslav 
Paul také z Jihlavy.

Rok 1991
Stávájí se členy TJ JE Dukovany.
Od roku 1967 jsou dodnes členy 

oddílu René Javorek, Ludvík Sindelář. 
Ludvík Šindelář je od roku 1968 

předsedou oddílu (mimo dvou roku 
R.Javorek) až doposud.

Hlavním trenérem je Františkem 
Wildman, který je držitelem 2. Danu 
a zkušebním komisařem.

Neztratili se
Za účasti 140 startujících z celé 

České republiky se v Dačicích na 
jindřichohradecku konal již 36. roč-
ník Velké ceny žactva,  dorostenek 
a juniorek v judo. V kvalitně obsa-
zeném turnaji se neztratili třebíčá-
ci, když v kategorii starších žákyň 
obsadila 2. místo Zuzana Novotná 
ve váze do 40 kg a v kategorii mláďat 
2. místo Radek Nechvátal do 24 kg 
a 5. místo Sára Vaníčková do 32 kg.
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McRA I CUP 2015 -
Neděle 19. 4. 2015

Po Běhu na Hrádku a Třebíčském 
aquatlonu pokračuje třetí ročník vytrva-
lostního poháru McRA I CUP sobotním 
Cross country horských kol na Mařen-
ku. Závod, který si v loňském roce odbyl 
velmi úspěšnou premiéru, proběhne 9. 
května v obci Předín a jejím okolí, trasy 
vedou po asfaltových a lesních cestách 
v okolí hory Mařenky. Závodit se bude 
celkem v 11 kategoriích, připravena je 
řada tratí, nejkratší o délce pouhých 400 
metrů je určena pro nejmenší cyklis-
ty, nejdelší, 32kilometrovou trať budou 

muset absolvovat muži a pro ženy je při-
praven okruh o délce 18 km. Přihlášky 
lze podat přímo na místě v den koná-
ní závodu, nebo prostřednictvím webu 
triatlon-trebic.cz, kde naleznete veškeré 
informace, které se Cross Country týka-
jí. Děti do 17 let mají tradičně startovné 
zdarma.

Přijeďte si zazávodit a užít si skvělou 
sportovní sobotu! Těšíme se na vás 9. 
května 2015 od 9 hodin ráno na fotba-
lovém hřišti v Předíně. Tým McRA I 
CUPu (pi-t05-55ah)

První závod ze série Třebíčského 
vytrvalostního poháru  McRA I CUPU 
2015 se uskutečnil v neděli 19. 4. 2015. 
Třetí ročník závodu odstartoval tra-
dičně BĚHEM NA HRÁDKU. Ten-
to závod je zařazen i do Třebíčského 
bežeckého poháru 2015. Běhalo se 
po parkových a lesních cestách v okolí 
Hrádku a kolem vodovodního rybníka. 
V jednotlivých kategoriích byly udě-
leny diplomy a věcné ceny. Pořadatelé 
byli se závodem spokojeni a potěšila je 
především velká účast dětí. Ty vytvoři-
ly kouzelnou a veselou atmosféru, kte-
rá provázela celý závod. Počasí závod-
níkům přálo a po celou dobu závodu 
svítilo příjemně sluníčko. Návštěvnost 
na závodu byla za poslední tři roky nej-
vyšší. Poměřit své běžecké schopnosti 
přišlo dohromady 65 dospělých a 132 
dětí ve věku od dvou do sedmnácti let. 

Závod byl rozdělen do 15 kategorií. 
Nejmenší benjamínci běželi 360 met-
rů a každého z nich za cílovou páskou 
čekala medajle a nějaká ta drobnost pro 
potěšení. Muži si odběhli 6 600 metrů a 
ženy 4 400 metrů. 

Vítěz v kategorii muži nad 50 let se 
stal Pavel Kratochvíl, muži 40 - 49 let – 
Jaroslav Vítek, muži 18 - 39 let – Josef 
Rygl. V kategorii ženy nad 35 let zví-
tězila Ludmila Vermešová a v katego-
rii ženy 18 - 34 let Lucie Dobrovol-
ná. Všem vítězům moc gratulujeme a 
ostatním přejeme hodně štěstí v dalších 
závodech.

Pokračování dalšího závodu Aguatlo-
nu proběhne 25. 4. 2015.

Výsledky a fotografi e naleznete na 
http://www.triatlon-trebic.cz/mcrai-
cup/vysledky-beh-na-hradku-2015

 (pi-t05-55h)

Pozvánka na Závody
horských kol na horu Mařenku

Chcete mít stabilní !
 

  bezúhonnost a spolehlivost
  komunikativnost 

  samostatnou práci



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

Kosmetika Miloslava Cejnková – hotel 
Zlatý kříž v Třebíči nabízí v měsíci 
květnu liftingové ošetření pleti kosme-
tikou Yasminka za akční cenu 300,- Kč. 
Každé pondělí dny Yasminky – pleťové 
ošetření cca 30 – 45 min. za 200,- Kč ( 
příjemný relax i v polední pauze ). Prodej 
kosmetiky Yasminka, For life, přírodní 
pleťové i tělové oleje z Afriky včetně 
arganového, koupelové soli,  přírodní 
mýdla na akné, ekzémy, lifting. Syner-
gické směsi, aura esence. Sérum pro 
růst řas a obočí – zajistí růst a výživu, 
řasy prodlouží a zahustí, snadná a rychlá 
aplikace, podpora permanentního make-
upu. Více na: www.kosmetikacejnko-
vacz.goneo.cz, Tel.: 724 662 729 

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

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

Více na www.video-kameraman.cz.  
Tel.: 608 855 607

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

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

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

Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 724 658 
835.

Zaměstnání

Ostatní

Seznámení

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.autonosice-

trebic.cz Půjčovna strojů na čištění koberců a 
čalounění.Čištění peří, šití a renovace 
péřových dek a polštářů, péřové bed-
erní pásy.Opravy oděvů, šití ochranného 
prádla pro inkontinentní.Jana Roubcová, 
Luční 989/4,Tř.

tel.: 737 938 820, www.in-tex.cz

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

Koupím

Půjčovna, čištění peří

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

Truhlářství

Finance

Podlahářské práce - lepení PVC, 
koberců, parket, plovoucí podlahy, 
renovace parket, průmyslové lité pod-
lahy, 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 housle, violu, cello, basu, saxo-
fon a klarinet i poškozené a nekompletní. 
T. : 728 473 687
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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

STARÉ OBRAZY různých motivů, s pod-
pisem i bez, platba v hotovosti, t. 704 093 
428. 

Pronajmu byt 1+1, Borovina.
T: 702 966 603

Přijmeme strojníka na bagr. Tel.: 602 
842 706

Rekvalifikační kurz Strážný, vhodný pro 
osoby evidované na ÚP, při splnění pod-
mínek zdarma.Tel.: 777 320 057  

Máte na to starat se o naše klienty? 
Hledáme schopné spolupracovníky pro 
oblast Třebíč. Práce pro nejhodnotnější  
pojišťovací značku na světě. Společnost 
AXA Česká republika vyhlašuje výběrové 
řízení na pozici finanční zprostředkovatel/
manažer pro oblast Třebíč. Kontakt: 
Roman Sklenář tel. +420 722 756 916

On hledá kamaráda. Zdraví, diskrétnost.
Tel.: 732 131 206

Křest knížky Markýza duchů autorky 
Renaty Šťastné. V pátek 15.května 2015 
od 15hod.  v Národním domě v Třebíči. 
www.samankarenata.cz. 

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

Nabídka ČIŠTĚNÍ koberců, SEDACÍCH 
souprav, INTERIÉRU vozidel, TVRDÝCH 
podlah.Tel: 608 700 515, 

www.cistenikobercutrebic.cz
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Poslední kolo Českomoravské 
ligy v baseballu mužů nabídlo di-
vákům, kteří dorazili na třebíč-
ský stadion Na Hvězdě, netradič-
ní podívanou.

 V dresu domácích Nuclears na-
stoupily nejen nové atraktivní po-
sily ze zahraničí, ale také juniorský 
mistr světa v desetiboji Jiří Sýkora. 
Po olympijském vítězi v hodu oště-
pem Janu Železném, který byl v ro-
ce 1996 testován týmem americké 
MLB Atlanta Braves, se Jiří stal dru-
hým českým špičkovým atletem 
působícím také v baseballu.

Na soupisce třebíčského klubu 
není přitom žádným nováčkem, 
protože za něj startoval už na dvou 
mistrovstvích republiky. To ale Ji-
ří Sýkora chodil ještě na základní 
školu. Na baseballové hřiště se vrá-
til v sobotu 25. dubna, kdy mu je-
ho tehdejší trenér a současný před-
seda Nuclears Jan Urbánek předal 
nový dres s neobvyklým číslem. Lo-
ni vybojoval Jiří Sýkora titul junior-
ského mistra světa v novém rekor-
du šampionátu 8135 bodů. A právě 
toto číslo teď má i na svém base-
ballovém dresu.

Po slavnostním nadhozu před 
úvodním utkáním proti Klasiku 
Frýdek-Místek Jiří Sýkora nejdří-
ve odpovídal na otázky a spoluko-
mentoval průběh zápasu z velína 

třebíčského stadionu. Diváci se tak 
měli možnost dozvědět řadu zají-
mavostí z prostředí vrcholové at-
letiky. Ve třetí směně se pak dostal 
i do hry. Během nástupu na pálce 
měl dva odpaly mimo výseč, a přes-
tože byl nakonec strike-out, poda-
řilo se mu posunout běžce před se-
bou, který ukradl druhou metu.

„Pohyb těla při pálení je podobný 
jako třeba při hodu diskem, kdy také 
vytáčíte boky,“ porovnával Sýkora 
dovednosti používané v obou spor-
tech. 

„Z baseballu jsem v atletice asi nej-
více využil silný a přesný hod. Pro 
baseball lze z desetiboje využít mys-
lím téměř vše. Snad s výjimkou sko-
ku o tyči, ale to je stejně atletika, jen 
když se člověk rozbíhá, po odrazu 
už jde spíš o gymnastiku,“ dodal s 
úsměvem juniorský mistr světa.

Na závěr Jiří Sýkora ještě pode-
psal baseballové dresy s číslem 
8135, které společně s klubem vě-
noval do charitativní dražby. Ta se 
v Třebíči už stala tradicí při zakon-
čování baseballové sezóny. Na pod-
zim se tak její účastníci budou mo-
ci těšit na jedinečnou trofej, jejímž 
vydražením zároveň přispějí na 
dobrou věc. Výtěžek z té letošní by 
měl směřovat opět do sociální sfé-
ry ve městě či kraji.  –rv-DRES s podpisem Sýkory si mohou zájemci  vydražit na konci sezóny během 

tradičního charitativního turnaje Na Hvězdě. FOTO: Robert Vávra

Za Nuclears nastoupil Jiří Sýkora, 
juniorský mistr světa v desetiboji

Třebíčský sportovně-relaxační areál 
Na Hvězdě se stane dějištěm další 
významné události. Po kontinentálních 
šampionátech v baseballu bude hostit 
Stříbrný Superpohár, který je součástí 
největšího turnaje pro děti do deseti let 
v Evropě. 

Ústředním místem tentokrát 
nebude hlavní stadion Nuclears, ale 
nové baseballové hřiště pro mládež 
vybudované v jeho těsném sousedství. 
Od 16. do 17. května na něm budou 
bojovat nejlepší týmy ze tří krajů o čtyři 
postupová místa na Zlatý Supercup 
v Praze, kde šestnáctku českých 
zástupců doplní osmička zahraničních 
účastníků.

V těžké konkurenci ze silné oblasti 
jižní Moravy a Vysočiny si bude chtít 
zajistit postup i domácí tým Nuclears, 
který v pražské finálové části ještě ani 
jednou nechyběl a loni dokonce zvítězil 
v dovednostních soutěžích Masters, 
které jsou součástí závěrečného turnaje. 
Ty budou letos poprvé ovlivňovat 
také konečné výsledky Stříbrných 
Superpohárů.

„O celkovém pořadí a jménech čtyř 
postupujících týmů rozhodne součet 
umístění v turnaji a dovednostních 
soutěžích,“ říká k postupovému klíči 
ředitel třebíčského turnaje Robert 
Vávra. Upozorňuje, že děti do deseti 
let hrají zápasy ve zjednodušené formě 

baseballu, kdy jim míč nadhazuje jejich 
vlastní trenér. 

Mezi takzvané Masters disciplíny pak 
patří individuální soutěž tří zástupců 
z každého družstva v hodu a odpalu 
baseballového míčku do dálky, běhu po 
metách a kolektivní souhra vnitřního 
pole.

Superpohár je sportovní projekt, 
který nemá svým rozsahem v Evropě 
obdoby. Ve stejný čas jako v Třebíči 
budou bojovat další desítky družstev o 
postup v Ostravě, Plzni a Jablonci. Turnaj 
láká nejen atraktivní české a zahraniční 
účastníky, ale i odpovídající pozornost 
médií. Česká televize bude připravovat 
zhruba padesátiminutový pořad, ve 

kterém se chce kromě finálové části v 
Praze věnovat i jednotlivým Stříbrným 
Superpohárům.

„Získat pořadatelství takovéto akce 
je prestižní záležitostí a moc si důvěry, 
kterou jsme jako organizátoři získali, 
vážíme. Stejně jako skutečnosti, že nad 
Stříbrným Superpohárem v Třebíči 
převzali o iciální záštitu starosta města 
Pavel Janata a hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek,“ zdůrazňuje Vávra.

Zástupci města a kraje se také 
zúčastní slavnostního otevření 
nového baseballového hřiště pro 
mládež v neděli 17. května. To bude 
součástí závěrečného dne Stříbrného 
Superpoháru. 

Přivítají největší evropský turnaj

Kdo jiný, než čtyřnásobný mistr ČR 
v krosu mílařů Petr Vitner, by měl 
vyhrát v nejstarším běhu na Moravě? 
Novoměstský favorit ke svému třetímu 
prvenství v řadě přidal na trati v Lísčí 
i nový traťový rekord, když dosavadní 
maximum Lukáše Kourka (13:52 
min z r. 2009) zlepšil o sedmnáct 
vteřin. Potvrdil tak pokračování 
éry novoměstských běžců, kteří v 
Lorenzových sadech vítězí už od roku 
2000 (2000 – 2006 Hubáček, 2007 – 
2012 Kourek, 2013 – 2015 Vitner). 
I mezi ženami kralovala závodnice 
z Nového Města na Moravě. Lucie 
Maršánová přidala k dosavadním 

čtyřem prvenstvím (2008 a 2012 
– 2014) páté a ozdobila ho rovněž 
traťovým rekordem, když o tři vteřiny 
vylepšila čas Lucie Sárové (8:10 min z 
roku 2007). 

Z Třebíčáků byl v hlavním závodě 
nejrychlejší Lukáš Dokulil, který doběhl 
šestý. V mládežnických kategoriích 
se z pořádajícího atletického oddílu 
Spartaku Třebíč mezi nejlepší 
prosadili dorostenec Marek Jelínek 
a žáci Ondřej Grulich, Luboš Opatřil, 
Kristýna Všetečková, Adam Havlíček 
a Adam Trojan. Ten jako jediný svou 
kategorii vyhrál.

Z výsledků 76. ročníku Běhu 

Lorenzovými sady:  Muži 4,5 km: 
1. Vitner 13:35 (traťový rekord), 2. 
Trávníček 14:31, 3. Šacl 14:44 (všichni 
Nové Město na Moravě), 6. Dokulil 
(Spartak Třebíč) 16:13. Ženy 2,2 km: 
1. Maršánová (Nové Město na Moravě) 
8:07, 2. Brabcová (Okříšky) 10:02, 
3. Komárková (Studenec) 10:09, 4. 
Dobrovolná (Spartak Třebíč) 10:16. 
Dorost 2,2 km: 1. Kulíšek (Nové 
Město na Moravě) 7:41, 3. Jelínek 
(Spartak Třebíč) 8:24. St. žáci 1,4 
km: 1. Brychta (Havlíčkův Brod) 4:56, 
2. Grulich 5:00, 3. Opatřil 5:11 (oba 
Spartak Třebíč). St. žákyně 800 m: 
1. Vomelová (Havlíčkův Brod) 3:04, 6. 

Peštálová (Spartak Třebíč) 3:12. Ml. 
žáci 800 m: 1. Kazda (Budišov) 2:51, 
6. Janíček (Spartak Třebíč) 3:07. Ml. 
žákyně 600 m: 1. Kováčová (Havlíčkův 
Brod) 2:07, 3. Všetečková (Spartak 
Třebíč) 2:09. St. hoši 600 m: 1. Trojan 
2:09, 3. Havlíček (oba Spartak Třebíč) 
2:11. St. dívky 500 m: 1. Střešňáková 
(Nové Město na Moravě) 1:45, 7. 
Růžičková (Spartak Třebíč) 2:02. Ml. 
hoši 400 m: 1. Harvey (Velké Meziříčí) 
1:35, 5. Bakus (Třebíč) 1:56. Ml. dívky 
400 m: 1. Smolová (Náměšť) 1:35, 8. 
Kolmanová (Třebíč) 2:19.

 Milan Zeibert

Vyhrál mistr republiky Vitner
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
- Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

1. 5. 2015 Ježek Vysočiny, turis-
tický pochod v Jihlavě, start sportovní 
hala Sokolovská 12, trasy pěší 12 - 50 
km, cyklo 30 - 100 km. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.09 / z Boroviny v 
6.13. Návrat vlakem z Jihlavy v 13.30, 
14.40, 15.30, 16.40, 17.30.

2. 5. 2015 Vodní nádrž Slapy - 
vyhlídky a hradiště. Z Křepenice k v. n. 
Slapy do NPR Drbákov - Albrechtovy 
skály a po NS přes vyhlídky na Hraza-
ny. K soutoku v. n. Slapy a říčky Mast-
ník a k zřícenině hradu Ostromeč. 
Kolem říčky Mastník k zřícenině hrád-
ku Kozí hřbet do obce Radič. Celá tra-
sa 24 km, zkrácení na 16 km. Odjezd 
zájezdovým autobusem v 5.30 až 5.50 
z různých míst Třebíče.

2. 5. 2015 Cestou Vysočiny, turistic-
ký pochod ve Štokách, start v myslivec-
ké chatě, trasy pěší 5 - 50 km, cyklo 30 - 
80 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.09 / z Boroviny v 6.13 do Havl. Bro-
du a přestup na autobus v 8.00. Návrat 
autobusem ze Štoků v 17.24.

8. 5. 2015 Nad údolím Fryšávky, 
turistický pochod v Daňkovicích, start 
v 9.00 hod. v Daňkovicích, trasy pěší 
15 a 20 km. Odjezd autobusem z Tře-
bíče v 6.56 z AN, ve Žďáru n/Sáz. v 
8.15 přestup na autobus. Návrat z Daň-
kovic autobusem v 15.30, ve Ždáru n/
Sáz. v 17.32 přestup na vlak.

8. 5. 2015 Po stopách Josefa Tou-
fara do středu ČR, turistický pochod 
v Číhošti, trasa libovolná, mezi 10.00 
a 15.00 hod. je třeba projít přes Číhošť. 
Doporučujeme navštívit střed ČR v 
Číhošti, kostel a pomník pátera Tou-
fara a stanici ochrany fauny v Pavlově. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.09 / 
z Boroviny v 6.13 do Smrčné, Vilémo-
vic nebo Světlé n.S. (podle zvolené tra-
sy, lze projít Stvořidla). Návrat vlakem 
z Leštiny v 14.32, 17.13.

8. 5. 2015 Putování hornickým 
krajem, turistický pochod v Zbýšo-
vě, start v Městském kulturním centru, 
trasy pěší 10 až 30 km, cyklo 10 až 50 
km. Trasy vedou přes bývalé doly Fer-
dinand, Simson, Kukla a kolem vodo-
jemu. Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. 
v 6.18, 7.24, 8.39 / z Boroviny v 6.03, 
8.26 (do Zbýšova přestup v Zastáv-
ce na bus). Návrat busem ze Zbýšova 

v 14.25, 15.26, 16.26 (nebo pěšky 4,5 
km do Zastávky a vlakem o 50 min. 
později).

8. 5. 2015 Pochod Župou Pern-
štejnskou, turistický pochod, start v 
sokolovně Tišnov (trasy 27 a 37 km) a 
na nádraží ČD v Doubravníku (trasy 9 
a 16 km), cíl na Pernštejně. Trasy vedou 
přes Lomnici, Sýkořský les, Křížovice, 
Černvír a Nedvědici. Odjezd z Třebí-
če vlakem z hl. n. v 6.18 / z Boroviny v 
6.03 (přestup v Brně). Návrat vlakem z 
Nedvědice v 14.01, 16.01, 16.53.

9. 5. 2015 Jemnice - Podolí - Červe-
ný rybník - mausoleum rodiny Palla-
vicini - Inženýrský  kopec - Jemnice 
(18 km), možnost zkrácení: (7 km) + 
památky v Jemnici (got. kostel sv. Víta 
s podzemím, 800 let stará Kapistrán-
ská lípa, středověký vodovod, zámek s 
expozicí 2. odboje, got. kostel sv. Jakuba 
s věží románské rotundy, sochy umuče-
ného sochaře Jar. Šlesingra, židovská 
čtvrť, kostel sv. Stanislava s vyhlídko-
vou věží). Odjezd autobusem z Třebíče 
z AN st. 6 v 8.45 hod. Návrat autobu-
sem z Jemnice z AN v 14.50, 18.05.

9. 5. 2015 Zpět k pramenům, turis-
tický pochod v Jasenici, start v 8.30 
hod. na návsi u kaple, trasa 12 km. 
Pořadateli je třeba se nahlásit předem: 
na tel. 606 115 152 (stačí SMS). Z Jase-
nice k pamětní lípě, zastavení u stu-
dánky J. Pěnčíka s programem předání 
studánky, zastavení u stříbrného dolu 
a jeskyně Jezevčí díra, obec Jestřabí, na 
louce u obce Březka opékání buřtů, 
smírčí kámen a kovárna v Březce. Dále 
k soutoku Jelenky a Drchalky a k pra-
menu Jasinky. Závěr v Jasenici při gri-
lování specialit za doprovodu country 
hudby. Celou trasu nás bude doprová-
zet vozidlo s občerstvením. Odjezd do 
Třebíče individuální.

11.- 15. 5. 2015 Panstvím Zacha-
riáše z Hradce, turistická akce kolem 
Telče, denně pěší trasy 15 - 25 km. Pro 
zájemce je zajištěno ubytování i stra-
vování v Telči. Každý den se účastníci 
podívají do zajímavých míst blízkého 
a vzdálenějšího okolí Telče, přejezdy 
autobusem nebo vlakem. Doprava indi-
viduální.

16. 5. 2015 Jarní Eurovýšlap Zno-
jmo - Retz, turistický pochod, start ve 
Znojmě na hradě od 8 do 10 hodin, cíl 
v Retzu, hlavní Eurotrasa má 17 km. 
Trasy vedou přes Kraví horu, Konice, 
Popice, Havraníky, Judexův mlýn, Pod 
Šobesem a Heiliger Stein do Retzu. 
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Otevřeny vinné sklepy. Do Znojma 
vlakem z Třebíče hl. n. v 6.09 / z Boro-
viny v 6.12 / ze Starče v 7.20. Z Retzu v 
15.30 a 17.15 do Znojma zajištěn pořa-
dateli přejezd autobusy. Návrat ze Zno-
jma vlakem v 17.02, 18.59 nebo auto-
busem v 16.00.

16. 5. 2015 Pochod Praha - Prči-
ce, turistický pochod, start na mnoha 
místech, cíl Prčice, trasy pěší i cyklo 23 
až 60 km. Nejznámější pochod v ČR. 
Startem tras je Praha (70 km), Týnec 
n. Sázavou (42 km), Pikovice (50 km), 
Čerčany (50 km), Benešov (44 km), 
Bystřice u Benešova (35 km), Olbra-
movice (33 km), Votice (30 km, dět-
ská 23 km), Střezimíř (dětská 23 km), 
Tábor (40 a 30 km), Mladá Vožice (35 
km), Sedlčany (30 km), Milevsko (40 
a 31 km), Petrovice u Sedlčan (30 km), 
Bechyně (44 km). Odjezd z Třebíče 
individuální.

16. 5. 2015 Krajem pramenů Dy-
je, turistický pochod v Třešti, start v ZŠ 
Josefa Hory 1050, trasy pěší 12, 25, 35 
a 50 km. Trasy vedou na Růženou, Lo-
vu zdar, Velkopařezitý rybník, Roštejn 
a Hodice. Odjezd vlakem z Třebíče hl. 
n. v 6.09 / z Boroviny v 6.13 (přestup 
Jihlava a Kostelec). Návrat vlakem z 
Třeště v 14.28, 16.28, 18.47.

17. 5. 2015 Po jihlavských stopách 
Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel, 
tématická vycházka s výkladem, start 
14.00 hod. Park Gustava Mahlera Jih-
lava (4 km). Odjezd z Třebíče vlakem 
z hl. n. v 12.33. Návrat z Jihlavy vla-
kem v 16.40, 17.30, 18.40, autobusem 
v 16.15, 18.15.

23. 5. 2015 Teslácký šotek, turistic-
ký pochod v Jihlavě, start od vrátnice 
Tesly, trasy pěší 12 až 43 km, cyklo 35 
až 80 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. 
n. v 6.09 nebo 7.35 / z Boroviny v 6.13 
nebo 7.39. Návrat vlakem z Jihlavy v 
13.30, 14.40, 15.30, 16.40, 17.30.

23. 5. 2015 K rozhledně V. Menšíka 
na Hlínu, turistický pochod, start libo-

volný, cíl od 10.00 hodin u rozhledny 
V. Menšíka na Hlíně. Trasu lze zvolit ze 
Silůvek (3 km), Ivančic (9 km), Morav-
ských Bránic (13 km), Moravského 
Krumlova (19 - 21 km). Odjezd z Tře-
bíče vlakem z hl. n. v 6.18, 7.24, 8.39 / 
z Boroviny v 6.03, 8.26. Návrat vlakem 
ze Silůvek v 13.37, 14.37, 15.37, 16.37, 
18.37.

27. 5. 2015 Cesta pohádkovým 
lesem, Jihlava, pro děti a rodiče, začá-
tek v 14.00 hod. Dětské dopravní hřiš-
tě U Rybníčků, trasa 4 km. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 12.33. Návrat 
vlakem z Jihlavy v 16.40, 17.30.

30.- 31. 5. 2015 Dyje na kánoích, 
ze Znojma do Jevišovky (47 km). 
Sraz v 8.45 hodin pod hrází přehrady 
Znojmo. Voda je jednoduchá a teče 
málo, ale okolo pěkná příroda. Spaní ve 
svých stanech, cestou zastávky za kul-
turou. Odjezd z Třebíče a návrat z Jevi-
šovky vlakem.

30. 5. 2015 Náměšť - Čučice, turis-
tický pochod v Náměšti nad Osla-
vou, start v sokolovně, trasy 5 až 50 
km. Projděte se nejkrásnějšími partiemi 
PR Údolí Oslavy přes Kančí žlíbek, zří-
ceninu Lamberk, Skřipinu, Senoradský 
mlýn, Vlčí kopec a Gloriet. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 6.18, 7.24, 8.39 / 
z Boroviny v 6.03, 8.26. Návrat vlakem 
z Náměště v 14.07, 14.47, 16.06, 16.47, 
18.06.

30. 5. 2015 Naučná stezka Sobíňov, 
setkání k 10. výročí této naučné stezky. 
Ve 12.00 hod. zahájení a vycházka po 
naučné stezce. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n v 8.33. Návrat ze Sobíňova vla-
kem v 17.23 nebo autobusem v 15.00.

31. 5. 2015 Cesta pohádkovým 
lesem, Třešť, pro děti a rodiče, začá-
tek v 13.30 hod. u branky zámeckého 
parku, ul. Dr. Richtra, trasy 2 a 5 km. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 10.33. 
Návrat z Třeště vlakem 17.27 nebo 
autobusem v 16.05, 17.36, 18.18. -zt-

Tomáš Kříž z oddílu triatlonu TJ 
Spartaku Třebíč se stal v sobotu 18. 
dubna v Jablonci n. Nisou mistrem 
České republiky kategorie starších 
žáků v aquatlonu. 

Na trati 0,2 - 2 km /plavání-běh/ po 
velmi dramatickém průběhu a čekání 
v cíli na součet časů z obou disciplín /
nestartovalo se Gundersenovou meto-
dou, ale hromadným startem/ to vyšlo 
na nejdůležitějším aquatlonovém závo-
du sezóny. Porazil součtem časů 8:43 
minut svého přemožitele z pražského 
závodu /5.4./ Václava Širokého z Eko-
lu Brno o pouhou desetinu vteřiny.

Podařilo se mu smazat dvanáctivteři-

novou ztrátu z plavání a přidat právě tu 
jednu rozhodující desetinu na víc. Bez 
zajímavosti není ani třetí místo Matě-
je Buriana, syna bývalého třebíčského 
závodníka a vítěze jednoho z ročníků 
Moravskobudějovického triatlonu a 
nyní závodícího za Slávii Praha.

V mistrovském závodu startovali i 
další členového třebíčského triatlono-
vého oddílu. Mezi mladšími žákyně-
mi obsadila Sára Doležalová 5. místo, o 
kategorii výš startovala Tereza Cipru-
šová a byla třináctá. Mezi mladšími 
dorostenkami se prosadila na 4. místo 
Radka Březnová a Klára Maloušková 
byla devátá. Ve stejné kategorii mezi 

chlapci obsadil Jan Trutna 5. místo. A v 
kategorii nad 50 let byl na 4. místě Petr 
Mejzlík. V závodu s názvem Skupina 
ČEZ MČR v AQUATLONU Jablonec 
nad Nisou 2015 vybojovali mistrovské 
tituly domácí Petra Kuříková a Jakub 
Powada z Ostravy. 

V Praze Podolí proběhl v nedě-
li 5. dubna třetí díl Českého poháru 
v aquatlonu a zástupci oddílu triat-
lonu TJ Sp. Třebíč opět nechyběli na 
stupních vítězů. Po vítězstvích Tomá-
še Kříže v 1.kole v Č. Budějovicích a 
Radky Březnové ve 2. kole ve Zlíně se 
to opět podařilo Tomášovi Křížovi v 
kat. starších žáků. 

Tentokrát však našel přemožitele. Na 
trati 0,2 a 2 km dosáhl času 8:51 min 
a zaostal za Václavem Širokým z Eko-
lu Brno o 8 vteřin. Přestože proběhl 
cílem na atletickém oválu na Děkance 
na první pozici,nepodařilo se mu sma-
zat 16 vteřinovou ztrátu z plavecké čás-
ti.

Mezi staršími žákyněmi se představi-
la Tereza Ciprušová a obsadila 11. mís-
to. Toto umístění získal i Adam Caha 
na trati 0,1-1 km mezi mladšími žáky. 
Jeho sestra Kateřina se probojovala na 
5. místo a Petr Mejzlík v kat. mužů nad 
50 let obsadil na trati 0,4-5 km 6. mís-
to. -zt--

Tomáš Kříž se stal mistrem ČR v aquatlonu
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