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BOROVINA HOSTILA VELETRH FORTEL: Veletrh fi rem a práce v regionu se uskutečnil poslední červnový víkend v areá-
lu bývalé továrny BOPO. Jednalo se o největší a nejrozsáhlejší prezentací výrobků, služeb a pracovních příležitostí za 
posledních dvacet pět let v regionu. Program nezapomněl na děti, které měly možnost změřit síly v síle myšlení (na sním-
ku). V areálu se otevřelo také jedinečné ekocentrum Akumulátor. Foto: Antonín Zvěřina

Liga na ochranu zvířat vyšla 
městu Třebíč vstříc a město 
může užívat její majetek.  

 Antonín Zvěřina

Útulek pro opuštěná zvířata v Tře-
bíči od počátku července provozuje 
město Třebíč přes městskou policii. 
Radnice opět přispěla na chod zaří-
zení, ale peněžní částka nedorazila 
na místo určení. Do konce června se 
o zařízení starala třebíčská Liga na 
ochranu zvířat.

Její představitel Petr Ondráček 
ale přestal s městem komunikovat. 
„Nebylo možné se s ním spojit a nějaké 
informace získat,“ podotkl starosta 

Pavel Janata. Doplnil, že kvůli tomu 
se neuskutečnila ani plánovaná kon-
trola, která měla zjistit, kam peníze 
doputovaly. 

„Nakonec s námi začala jednat 
představitelka celorepublikové Ligy 
na ochranu zvířat, místopředsedkyně 
Dagmar Kubištová. Patrně si vedoucí 
činitelé uvědomili, že celá situace nevr-
há dobré světlo na celou ligu,“ konsta-
toval Janata. 

Obě strany se nakonec domluvily 
na osobním setkání, kde se dohod-
ly, že od počátku července má město 
právo užívat majetek Ligy na ochra-
nu zvířat, který se v areálu nachází. 
To znamenalo, že od počátku čer-
vence město hradí i dodávku vody 

či elektřiny. Město také zaměstnalo 
přes městskou policii čtyři pracovní-
ky, kteří se o útulek starají. 

„To je stav, než zprovozníme nový 
útulek v Hrotovické ulici,“ připomněl 
Janata. Netajil, že o osudu příspěvku 
280 tisíc korun město nemá infor-
mace. „Pracovníci nám řekli, že z těch-
to peněz neviděli ani korunu,“ nastínil 
Janata. 

Patrně došlo ke zpronevěře těch-
to peněz a město zváží, zda to nebu-
de řešit formou trestního oznámení. 
„Pokud jde o provoz, máme ještě v roz-
počtu částku 190 tisíc korun, které jsou 
určeny na provoz útulku,“ vysvětlil 
Janata prvotní fi nancování. 

Útulek začalo provozovat město

Třebíč zažije primici
Primice Jakuba Tůmy se uskuteční 

v pátek 3. července v kostele sv. Marti-
na v Třebíči. Jakub Tůma přijal kněžské 
svěcení v brněnské katedrále sv. Petra a 
Pavla v Brně s dalšími sedmi jáhny. Svo-
ji jáhenskou službu konal v Olomouci v 
kněžském semináři, kde současně stu-
doval pátý ročník teologie.

Je ustanoven jako farní vikář – lidově 
zvaný kaplan – do farnosti sv. Tomáše 
v Brně. Průvod ministrantů, kněžích 
a novokněze vyjde z fary okolo 15.55 
hodin a půjde hlavním vchodem pod 
věží. Primice je první veřejná mše svatá 
novokněze. 

Při mši svaté zazpívá Svatomartinský 
sbor několik skladeb. Většinu bohosluž-
by bude doprovázet lidový zpěv. „Na 
závěr bohoslužby mu farnost předá dar. 
Součástí tohoto daru bude i zelený ornát, 
který se používá v liturgickém mezidobí 
po větší dobu církevního roku,“ informo-
val páter farnosti Jiří Dobeš. -zt-

Práce omezí chůzi
Odbor dopravy a komunálních 

služeb třebíčské radnice informuje, že 
v souvislosti s prováděním výkopo-
vých prací na výstavbě teplovodu před 
č.p. 977 v ulici Demlova a č.p. 903 v 
ulici Nikodémova dojde k úplné uza-
vírce chodníků. Termín konání prací je 
naplánován do pátku 16. července. -zt-

Představí se 
malíř Petr Vlach

Lidé jako růže, výstava obrazů Pet-
ra Vlacha, člena Spolku výtvarných 
umělců Vysočiny, potrvá do středy 
5. srpna. Malíř z Polné předvede své 
obrazy v Galerii Kruh.  –zt-
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Útulek začalo provozovat...
(Dokončení ze str. 1)

Připustil, že město se nyní bude 
snažit urychlit výstavbu nového 
útulku. Dobu zprovoznění říci nedo-
kázal, předpokládá, že zhruba za rok 
by se tam mohla zvířata za stávají-
cích prostor nad zámkem přemístit. 

„Kapacita bude o něco vyšší,“ dopl-
nil místostarosta Pavel Pacal. Janata 
poznamenal, že v této chvíli není jas-

né, zda nový útulek bude provozo-
vat město či vypíše na tuto činnost 
výběrové řízení. 

O této situaci informoval i zastu-
pitele v bodu různé. Vyvrátil myl-
né informace, že město nechá opuš-
těná zvířata utratit. „Tyto informace 
k nám opravdu směřují a nezakládá se 
na nich nic na pravdě,“ dodal starosta 
Janata.

Instalace nových varhan 
v Kostele sv. Martina se chýlí ke 
konci.

 Antonín Zvěřina

Výstavba nových varhan v koste-
le svatého Martina v Třebíči se chýlí 
ke konci. P. Jiří Dobeš připomněl, že 
o realizaci se začalo mluvit již v roce 
2008. 

„Nejprve jsme uvažovali o opravě var-
han. Nakonec jsme zjistili, že by se jed-
nalo o nákladnou akci, a také skuteč-
nost, že fi rmy o něco takového nemají 
zájem,“ naznačil P. Dobeš. V roce 
2010 se proto od generální opravy 
ustoupilo a bylo rozhodnuto o zhoto-
vení nového stroje do původní skříně. 

Pokud jde o fi nancování, farnost 
Třebíč - město to měla o to složitější, 
že původní pneumatický stroj přibliž-
ně z roku 1935 neměl žádnou histo-
rickou hodnotu. 

Sbírky a dary
„Protože jsme se rozhodli jej neopra-

vovat a přistoupit k instalaci nových 
varhan, veškeré peníze musíme sehnat 
ze sbírek a darů,“ podotkl P. Dobeš. 
Dotace mohla farnost získat na 
restaurování původní skříně včetně 
zlacení a částečně na její vysprave-
ní. Celkem se podařilo dosud získat 

Nové varhany zazní v srpnu

P. JIŘÍ DOBEŠ, správce farnosti Třebíč - město, v pozadí nová skříň varhan. 
 Foto: Antonín Zvěřina

zhruba 5,6 milionů korun. 
„Ta byla v roce 1935 částečně naruše-

na nešikovnými zásahy, protože některé 
nosné prvky byly odstraněny, aby se tam 
původní stroj vešel,“ vysvětlil P. Dobeš. 
Přípěvky poskytlo město Třebíč, Kraj 
Vysočina a ČEZ věnovala 50 tisíc 
korun a téměř 50 tisíc korun se poda-
řilo vyšlapat v Oranžovém kole. 

„Vydali jsme také certifi káty, kdy lidé 

přispěli na jednotlivé píšťaly, které opat-
říme jejich jmény, a část peněz pochází 
z prodeje původních píšťal,“ podotkl P. 
Dobeš. Předpokládá, že varhany zazní 
v kostele během měsíce srpna.

„Původně jsme plánovali jejich spuště-
ní až na Vánoce, ale nejprve byl termín 
určený na Velikonoce. Protože zakáz-
ka nebyla vázána na státní peníze, roz-
hodli jsme se fi rmě vyjít vstříc a spuštění 

odložit. A pak, práce kvapná, málo plat-
ná. A nám jde hlavně o kvalitu,“ kon-
statoval P. Dobeš.  

Doplnil, že instalace nových varhan 
nijak chod kostela nenarušila. „Máme 
v kostele elektrické varhany, kdy se 
zvuk přenáší do reproduktorů na kůru. 
Pokud to šlo, zpěváci tam zpívali, pokud 
to nejde, sbor zpívá dole,“ vysvětlil P. 
Dobeš.  

S úsměvem dodal, že základní skříň 
varhan do kostela loni přivezl svatý 
Martin v rámci městských slavnos-
tí. „Dokonce řemeslníci kvůli průvodu 
nemohli od kostela odjet,“ podotkl P. 
Dobeš.

Oltář se vrátí   
V kostele vlevo od hlavního oltáře 

v současné době také chybí oltář Pan-
ny Marie. Prochází restaurováním a 
na svoje místo by se měl vrátit ještě 
v letošním roce. „Na tuto akci dostane-
me sto tisíc korun z ministerstva kultury, 
asi 136 tisíc korun bude činit náš příspě-
vek,“ nastínil P. Dobeš. 

Příští rok začne restaurování obra-
zu sv. Václava. „Z fi nančních důvodů 
nemůžeme opravovat, co bychom chtě-
li, ale vždy se snažíme, abychom měli 
spolupodíly na památky. Varhany si 
vyžádaly hodně peněz, a proto oltář 
Panny Marie se restauroval ve třech eta-
pách,“ poukázal P. Dobeš.  

SLAVNOSTNÍ otevření nové provozovny fi rem H+H METAL-CZ a Hlouch 
Motors autorizovaného dealerství Ford. Na snímku provozovatel Karel Hlouch.
 Foto: Antonín Zvěřina

Třebíč má novou prodejnu aut
Rekonstrukce kanalizace na Karlo-

vě náměstí v Třebíči, včetně Jejkov-
ské a Jihlavské brány, již začala. Jedná 
se o přípravnou fázi revitalizace celé-
ho náměstí a bude probíhat ve čty-
řech etapách. Konec prací předpoklá-
dá investor, Svazek obcí Vodovody 
a kanalizace Třebíč, 15. listopadu 
2015.  

„Na Karlovo náměstí nebude 
zajíždět Městská autobusová doprava 
(MAD). Investor předpokládá vylou-
čení MAD během první a druhé etapy. 
Průběh třetí a čtvrté etapy bude sta-
noven podle aktuálního vývoje prací,“ 
uvedl vedoucí odboru dopravy Aleš 
Kratina.

Zastávky budou v ulici Vítězsla-
va Nezvala rozmístěny po obou stra-
nách a přehledně popsány číslem lin-
ky a směrem, kterým daný autobus 
pojede. Po dobu umístění zastávek 
nebude umožněn průjezd automobi-
lům z důvodů bezpečnosti cestujících. 
Zastávky na Komenského náměstí 
zůstanou beze změny.

U hlavní pošty na ulici Smila Osov-
ského bude umístěna výstupní zastáv-
ka pro linky 4, 5, 11, 12, které poje-

dou ze zastávky Cyrilometodějská ve 
směru Vítězslava Nezvala. Po dobu 
umístění zastávky bude v daném místě 
zákaz parkování.

Kratina doplnil, že značení a doprav-
ní situace se může na základě postupu 
prací v jednotlivých etapách měnit. 
Svazek využil nabídky z uplynulého 
plánovacího období pro čerpání dotací 
na vodohospodářskou infrastrukturu. 
Rekonstrukce kanalizace na náměstí 
se bude dotýkat nejenom všech obča-
nů Třebíče. Protože bude probíhat po 
celé letní prázdniny, dotkne se také 
turistů a návštěvníků města.

Odbor dopravy a komunálních 
služeb dále upozorňuje majitele par-
kovacích karet s označením Karlovo 
náměstí – sever, jih, že mohou do 31. 
srpna využívat pro parkování centrální 
parkoviště na Karlově náměstí. Součas-
ně bude tato karta umožňovat parko-
vání na horní straně Karlova náměstí 
na uvolněné komunikaci v prostoru 
autobusových zastávek. Po dobu uza-
vírky bude autobusová doprava z této 
komunikace odkloněna. Provoz parko-
viště s parkovacím automatem zůstane 
v původním režimu. -zt-

Začala revitalizace náměstí
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O grafi kovi Ranném nato-
čil režisér Mojžíš dokument, 
malíř povečeřel s prezidentem 
Zemanem.

 Antonín Zvěřina

Vznikl dokument o třebíčském 
malíři a grafi kovi Emanuelu Ran-
ném, který měl premiéru v Jihlavě. 
Půlhodinový fi lm Th eodora Mojžíše 
podpořil Kraj Vysočina. 

Scénář byl postaven záměrně tak, 
aby představil třebíčského malíře a 
grafi ka Emanuela Ranného nejen 
jako originálního umělce pracující-
ho s takzvanou suchou jehlou, ale 
zároveň jako spoluautora – ilustrá-
tora básnických sbírek Ivana Diviše, 
Ludvíka Kundery nebo Jana Skácela. 

„Dílo Emanuela Ranného je zastou-
peno ve sbírkách Národní galerie v 
Praze, jeho díla zdobí odborné institu-
ce a galerie v Mnichově, Lodži nebo v 
japonské Kanagawě. Je naší povinnos-
tí představit ho doma. Zvláště, má-li 
tak jasný rukopis Vysočiny,“ uvedl při 
premiéře dokumentu hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.

S obrazy souzní
„Čím častěji se vracím k jeho obra-

zům, tím více s nimi souzním. Jinak 
vypadají obrazy za poledního a jinak 
za podvečerního světla. Nabízí tajem-
ství, něco nedořešeného. V případě děl 
Emanuela Ranného je důležitější to, 
co je zamlčeno, než to, co je zřejmé na 
první pohled,“ popsal tvorbu Ema-
nuela Ranného jeho přítel profesor 
Martin Hilský.

EMANUEL RA NNÝ v debatě s hejtmanem Jiřím Běhounkem a Martinem Hil-
ským s manželkou. Foto: Ondřej Rázl

Dokument mapuje grafi ka Ranného

Dokument samotný zachycuje 
zrod díla – mistrovo skicování, jeho 
krajinné  inspirace, nechá diváka 
nahlédnout do ateliéru, kde absolvu-
je přípravu na samotný tisk, kterému 
předchází dlouhá rytecká příprava, 
barvení a následně porovnávání kva-
lity děl zásadně tisknutých na ruční 
papír. 

Velká část dokumentu je věnována 
spolupráci Emanuela Ranného s lite-
ráty – básníky, Ranného rodině, ale i 
jeho vášni pro cestování po Dalmá-
cii. Hloubku dokumentu podtrhá-
vají i verše Jana Skácela, které velice 
procítěně načetl Viktor Preiss.

„Byla to krásná a neobvyklá práce. 
Emanuel Ranný je silná osobnost, kte-
rá svou tvorbu zasvětila Vysočině. Sám 
Emanuel Ranný byl patrně překva-
pen, co všechno se podařilo do stopáže 

dokumentu sestříhat, co s námi všech-
no zažil,“ netajil režisér Th eodor 
Mojžíš. Další promítání dokumentu 
Emanuel Ranný se připravuje pro 
veřejnost v Muzeu Vysočiny Třebíč.

Nebyl zvyklý
„Byla to iniciativa krajského úřadu, 

který mě v mé práci dlouhodobě pod-
poruje,“ naznačil Ranný. Připomněl, 
že v rámci kraje získal i nejvyšší oce-
nění. Natáčení začalo před rokem 
a půl. Ranný připustil, že na něco 
takového rozhodně zvyklý nebyl. 

Netajil, že se natočilo mnoho zábě-
rů, z nichž mnohé se v dokumentu 
neobjevily. Pracovalo se samozřejmě 
v ateliéru, ale i na zahradě u Ptáčova 
či v ulici, kde Ranný bydlí. Režisér 
s kameramanem přijeli fi lmovat i 

do Dalmácie. „To, že se některé zábě-
ry v dokumentu neobjevily, mě nemrzí. 
Asi to tak musí být, natočit toho hodně, 
a pak si vybírat,“ přemítal. 

Má radost, že v dokumentu mluví 
Martin Hilský, překladatel  Shake-
speara, který dostal od královny 
Alžběty Řád britského impéria. Veli-
ce ho potěšilo, že verše Jana Skáce-
la a úryvek z básně Havran Edgara 
Allana Poe ve fi lmu recituje herec 
Viktor Preiss.        

Pokud jde o kamarádství s básní-
kem Skácelem Ranný vysvětlil, že 
byli  příbuzní. „Skácelova matka byla 
Ranná,“ upozornil. Tatínek Skáce-
la vodil maličkého Ranného v Brně 
dívat se na vláčky. 

A střípek na závěr. Ačkoliv prezi-
dent při své návštěvě Kraje Vysoči-
na Třebíč nenavštívil, přesto měs-
to mělo svého reprezentanta. Ve 
středu 24. června v hotelu Rytířsko 
byla slavnostní večeře s prezidentem 
Milošem Zemanem, které se účast-
nilo pět osobností. Třebíč zastupoval 
právě Ranný. 

Ve středu 3. června odstartoval v 
Aši šestý ročník veřejné charitativní 
cyklotour Na kole dětem. Skupinu 
cyklistů vede na historickém vyso-
kém kole, známém také jako veloci-
ped, jezdec Josef Zimovčák, který je 
patronem celé akce. 

Cyklotour po více než 860 kilome-
trech zavítala v úterý 9. června také 
do Třebíče. Tuto etapu z Humpol-
ce společně s účastníky absolvoval 
i místostarosta města Pavel Pacal. 
Peleton ukončil šestou etapu na Kar-
lově náměstí, kde na účastníky čeka-
ly stovky přihlížejících. 

„Klobouk dolů před Pepou Zimovčá-
kem a celým jeho týmem. Za to, jak to 
zvládají a jak dobrou věc dělají,“ při-
vítal cyklisty ve své domovině Pavel 
Pacal. „Je to skutečně výborný cyklista. 
Kdybyste viděli, jak krásně a lehounce 
jede, jaký má u toho výraz. No, skuteč-
ně profesionál, takže je nejenom mís-
tostarosta, ale také sportovec,“ ocenil 
výkony Pacala Josef Zimovčák.

Místostarosta Vladimír Malý spo-
lečně s Pavlem Pacalem předali za 
město Třebíč šek v hodnotě 10 tisíc 
korun. 

Peníze půjdou na podporu onko-
logicky nemocných dětí. „Chtěl bych 
poděkovat všem podporovatelům a 
jezdcům,“ děkoval Zimovčák a pře-
dal zástupcům města již druhý certi-

Třebíč přivítala charitativní cyklotour

fi kát potvrzující partnerství Třebíče 
s nadací.

Ve středu 10. června v 8 hodin 
odstartoval sedmou etapu staros-
ta města Pavel Janata. Ta vedla přes 
Moravské Budějovice, Náměšť nad 

Oslavou a Velkou Bíteš do Brna.
Kulturní program na Karlově 

náměstí obstarali tanečníci ze základ-
ní umělecké školy. Přes nerovný 
povrch sklízeli za jednotlivá vystou-
pení zasloužený potlesk.

Cíl etapy měl ještě jedno zpestře-
ní. Zimovčák nabídl možnost jízdy 
na svém velocipedu místostarostovi 
Malému. Ten rozvážně sundal sako a 
hotovil se usednou v sedlo. Ještě před 
tím Zimovčák přítomné seznámil, že 
Malý vydrží ve vaně pod vodou dvě 
minuty a sedmatřicet vteřin. 

„Což je pořádný výkon,“ zdůraznil. 
Vzápětí se ukázalo, že udržet se na 
Zimovčákově kole není jednoduché. 
Malého nejprve podpíral sám maji-
tel, pak musel přivolat na pomoc 
místostarostu Pacal. Teprve pak sta-
nul Malý ve svislé místo vodorovné 
poloze.

„Je to ve stejné výšce jako na hřbetu 
koně, ale tam je to pohodlnější,“ pravil 
ze sedla dobře se bavícímu publiku 
Malý. 

„Klidně bych se i projel,“ kasal se 
později Malý, ale v očích mu blýs-
kaly plamínky, že to nemyslí vážně. 
Vyvrátil i výdrž pod vodou. „Snad 
těch sedmatřicet vteřin,“ usmíval se. 

Velice pěkný pohled byl na účast-
níky etapy po dojezdu, jak si všichni 
vzájemně blahopřáli, že etapu zvlád-
li. Také se přítomní dozvěděli, že 
akce má velkou podporu odborníků 
v otázce onkologických onemocně-
ní, kteří se akce pravidelně účastní. 

 -zt-  

MÍSTOSTAROSTA Malý se přesvědčil, že udržet se na Zimovčákově kole není 
jednoduché. Foto: Antonín Zvěřina
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Třebíčské oční centrum je všeobecná 
oční ambulance pro dospělé a speciali-
zovaná dětská ortoptická ambulance, 
které poskytuje komplexní péči o zrak 
pro celou rodinu. Zabývá se diagnosti-
kou a léčbou širokého spektra očních 
chorob. 

Od 1. dubna 2015 byla rozšířena o 
specializovanou dětskou ortoptickou 
ambulanci, specializující se na scree-
ning, diagnostiku, plánování a vedení 
terapie šilhání, tupozrakosti a dalších 
poruch funkcí vidění.  Pod vedením 
lékařky MUDr. Marie Kousalíkové 
navazuje na mnohaletou tradici orto-
ptické ambulance v Třebíči. Lékařka je 
jedna ze dvou v kraji Vysočina, kdo má 
licenci k vyšetřování strabismu. Orto-
ptická ambulance je vybavena přístroji k 
diagnostice očních vad.

Třebíčské oční centrum s novým přístrojem
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Jako jediná ambulance v kraji Vyso-
čina nabízí diagnostiku očních refrakč-
ních vad ručním přístrojem, který je 
výborným pomocníkem při diagnostice 
refrakčních vad již u velmi malých dětí 
od 1 roku, u dětí i dospělých pacientů s 

tělesným či mentálním hendikepem.
Přístroj byl ortoptické ambulanci laska-

vě zapůjče Rotary klubem Třebíč. Pení-
ze na zakoupení přístroje byly získány z 
charitativních vánočních koncertů Rota-
ry klubu, z koncertu ve tmě, s přispěním 

parnerského Rotary klubu z Rothenbur-
gu v Německu, a také Nadace Rotary.

V rámci komplexnosti péče o dětské 
pacienty je od 8. června 2015 otevřena 
cvičebna, kde budou dětští pacienti pod 
vedením zkušených sester cvičit binoku-
lární vidění. 

Všeobecná oční ambulance pro dospě-
lé a specializovaná dětská ortoptická 
ambulance je umístěna v budově Poli-
kliniky Vltavínská v městské části Hor-
ka-Domky. Ortoptická a pleoptická cvi-
čebna nedaleko ambulance ve vedlejší 
budově Zubní Polikliniky. Na vyšetře-
ní do všeobecné ambulance lze přijít i 
bez objednání. Do specializované dět-
ské ortoptické ambulance a cvičebny 
je objednání nutné  na telefonním čís-
le 568808141 (vyšetření) a 568808140 
(cvičení). Jaroslav Šmarda, 

prezident RC Třebíč

Do České knihy rekordů se včera zapsal třebíčský fot-
balový rozhodčí, 77letý Jaromír Čejka. V Jemnici odří-
dil jubilejní šesti tisící zápas. 

A přitom stačilo málo a nikdy by k této metě nedo-
spěl. Před zhruba třemi roky se rozvedl, což mu po 
psychické stránce nepomohlo. Díky inzerátu v Jihlav-
ských listech, které vydává společnost PAROLA stejně 
jako Třebíčské noviny, se seznámil s přítelkyní Květou 
z Dobronína, se kterou mu to náramně klape.      

Když jste začínal s kariérou rozhodčího, měl jste 
představu, že odřídíte šest tisíc zápasů?

Možná bych dnes ani nevěděl, že jsem tuto metu 
dosáhl. Ale hned od úvodního zápasu mě napadlo, že 
jsem si každý zapisoval. A to kvituji s velkým povdě-
kem. 

Mám svoji kroniku, kde mám vše, co souvisí s mým 
životem, s kariérou rozhodčího. Pomohlo mi to i při 
zápisu do České knihy rekordů v Pelhřimově, kde jsem 
mohl vše doložit. 

Samozřejmě někdo může říct, já mám devět tisíc zápa-
sů, ale doložit to nemůže. Zpátky k otázce, nikdy jsem 
nepřemýšlel, že se dožiji takového věku a že se tohoto 
čísla ve zdraví dočkám. 

Pamatujete si na svoje začátky?
Začínal jsem v roce 1963. Před tím jsem hrál z třebíč-

ský fotbalový klub v Borovině, ale ozvaly se průdušky a 
nemohl jsem běhat natolik, abych mohl hrát dál. 

Oslovil mě matador borovinského fotbalu pan Žam-
pa, pojď nám zápasy aspoň odmávat na postranní čáře. 
Asi ho můj zájem o tuto činnost upoutal, a tak mi nabí-
dl roli hlavního rozhodčího s píšťalkou. 

Jak kariéra pokračovala?
Dva roky jsem byl na okrese, to tehdy bylo povinné. 

Pak jsem na doporučení třebíčského svazu putoval na 
kraj a po roce jsem stoupal přes I.B třídu, I.A třídu, přes 
krajský přebor, divizi, třetí ligu druhou ligu až do první 
ligy. 

V druhé lize jsem soudcoval jen půl roku. Po podzi-
mu jsem na jaře pískal první ligový zápas mezi Žilinou a 
Prešovem. Za sedm let jsem se dostal do první ligy. 

Působilo vám to nějaké problémy?
Nebylo jednoduché to zvládnout po psychické strán-

ce. Diváků přibývalo a tlak tam byl přece jen větší. 
Dostával jsem i upozornění, který hráč je takový a kte-
rý třeba rád provokuje, a s tím jsem se na hřišti musel 
vyrovnat. Asi jsem se takový narodil.

Takže respekt si rozhodčí musí zjednat?
Důležitá je určitě praxe. V přípravě jsem nikdy nic 

nepodcenil. Udržoval jsem si fyzičku pravidelným 
běháním. Dnes je ještě důležitější ve vrcholovém fot-
bale než tenkrát. Hra se přece jen zrychlila. Na druhou 
stranu je to fi nančně ohodnocené, hlavní rozhodčí má 
25 tisíc korun, 17 tisíc korun pomezní. My jsme měli 
v první lize 200 korun jako hlavní a 150 jako pomezní. 

Ale cesty vám propláceli?
To ano, ať už jsme cestovali vlakem, autobusem nebo 

JAROMÍR ČEJKA  se svou přítelkyní z Dobronína, 
se kterou se seznámil díky Jihlavským listům.
 Foto: Antonín Zvěřina

Jaromír Čejka je český rekordman
 53 let činnosti, 8 let v I.lize a na mezinárodním poli, 

odřízených 6000 utkání, z toho jako hlavní 4564 a na 
pomezí1436,- 1. liga 75 jako hlavní - 109 jako pomezní, 
nařízené pokutové kopy 1094 - proti domácím 456, proti 
hostům 638, gólů uznal  21.417, na pomezí jich viděl 
5242, celkem tedy 26.459 různých, jako delegát viděl 
585 golů

 rekordy: domácí 35 : 1, hosté 1:12, nerozhodně 9:9, 
nejrychlejší pokutový kop v 1 minutě utkání hosté dali, 
ve 2 minutě domácí nedali,  počet nařízených pokuto-
vých kopů v 1. lize Bohemians Praha - VSS Košice po 
dvou - vyrovnán rekord z roku 1936

 ujeto kilometrů - moto,auto, vlak, letadlo – 356.000, 
odřízených utkání za rok – 112, vyloučení domácí 98, 
hosté 150, domácí vyhráli 2936x hosté 2045x a neroz-
hodně 1019x

 odpískal všechna derby v ČSSR - In ter-Slovan 
Bratislava, VSS-LOKO Košice a všecha pražská derby 
- nejvíce si váží SLAVIA-SPARTA – největší návštěva 
na stadionu - r. 1979 Zbrojovka Brno - Slavia Praha- 
50.000 diváků a Zbrojovka byla mistrem republiky.

Střípky z kariéry rozhodčího Čejky

letadlem. Dnes ještě dostáváme takzvané kilomet-
rovné. Dnes je práce rozhodčího i v nižších soutěžích 
dobrý přivýdělek. Za okresní přebor se platí 500 
korun za zápas a za třetí či čtvrtou třídu 400 korun. To 
jsou slušné peníze, kdy si rozhodčí za víkend může při-
vydělat slušnou peněžní částku. 

Zmínil jste se o respektu, co je pro rozhodčího na 
hřišti nejdůležitější?

Musí jít na hřiště s tím, aby po zápase, ať už dopad-
ne jakkoli, byla obě mužstva s jeho prací spokojená. A 
samozřejmě on sám se svým výkonem. Vím to podle 
sebe, že když se mu něco nezadaří, vyčítá si to a pře-
mýšlí, jak se mohl rozhodnout lépe. Musí se tomu 
věnovat. To jde stranou osobní život, rodina, musí 
dodržovat životosprávu. Mně osobně to rozbilo prv-
ní a postupně i druhé manželství. Ten čas strávený 
mimo domov se partnerkám nelíbil, i když jsem při-
nesl nějaké peníze. 

Znamená to třeba sledovat i zápasy svých kole-
gů?

Rozhodčí se učí i z chyb svých kolegů. Sleduji i 
komentátory a už to nejsou osobnosti jako Vít Holu-
bec a Karol Polák. Dnes tam někteří říkají naprosté 
nesmysly. 

A jak hodnotíte dnešní prvoligové rozhodčí?
Jejich výkony se mně moc nelíbí. Přiznám se, že se 

raději dívám na anglickou či německou ligu. Dívat se 
na naši? To je škoda proudu. Úroveň našeho fotbalu 
po všech stránkách vážně není dobrá. 

Myslíte si, že opravdu dochází k ovlivňování 
zápasů? Třeba podplácením rozhodčích?

To opravdu nevím, v těch kruzích se nepohybu-
ji. Osobně si nemyslím, že by rozhodčí na tuto hru 
přistoupili. Je pravda, že tlak je na ně vyvíjený velký 
a různí šíbři se je snaží dotlačit, aby pískali pro jejich 
mužstva. A rozhodčí se pak bojí a podle toho jejich 
výkony vypadají. 

Plány do budoucna?
Někdo říkal, že už toho nechám. Už jsem konstatoval 

několikrát, i když jsem přebíral Cenu města Třebíče, že 
budu pokračovat. Musím přiznat, že jsem vděčný za kaž-
dý zápas, který ještě můžu odřídit. Dokud budu zdravý, 
chci se tomu věnovat. A až se jednou stane, že se mi na 
hřišti udělá nevolno, tak říkám, nevolejte sanitku, míč 
pod hlavu, praporek přes obličej, pustit písničku Zelená 
je tráva a píšťalka až na nás zavolá… Takže budu pískat, 
dokud to půjde.  

Dá se říct, že vás tato záliba životně naplňuje?
Těším se na každý zápas. Díky přítelkyni jsem zcela 

v pohodě. A rozhodně už nemám před sebou žádnou 
metu. Poprvé jsem byl do České knihy zapsán za pět tisíc 
odřízených zápasů, a tu jsem dvakrát po pětistovce pře-
konal. Zkusím se zeptat i v evropských fotbalových insti-
tucích, zda to není i v Evropě rekordní počet. Jen tak pro 
sebe. Soudcování je celý můj život. 

Co na to říká tělo?
V srpnu oslavím 77 let. Únavu znám, ale třeba klouby 

mě ještě nebolí. 

Vraťme se k přítelkyni? Jak vypadá její podpora?
Pochází z Dobronína na Jihlavsku a seznámil jsem 

se s ní díky inzerátu v Jihlavských listech. Jezdí všude 
se mnou, buď při zápase něco luští nebo si čte. Fotbalu 
nerozumí, někdy si plete míč s pukem. Ale už jen její pří-
tomnost je pro mě velice důležitá. Že má o mého koníč-
ka zájem a nevyčítá mi ho.      

 Antonín ZVĚŘINA
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Od upálení Mistra Jana Husa uplyne 6. 
července 600 let. Na názor na tuto osob-
nost se Třebíčské noviny zeptali třebíč-
ského rodáka a nynějšího obyvatele pas-
tora Jana Schwarze.

 Antonín Zvěřina

Jak to vlastně nyní vypadá s odkazem Jana 
Husa?

Uctívají ho husité, pravoslavní i evangelíci, jed-
nota bratrská, adventisté, baptisté, metodisté a 
vyznavači mnoha dalších světových církví, dokon-
ce svědkové jehovovi mají o českém mučedníko-
vi dobré mínění; učí se o něm děti na základních 
školách. Po staletích válečných vřav, výhružných 
kleteb, mrazivého mlčení a rozpačitých výroků 
vzala mistra Jana Husa „na milost“ také církev 
římskokatolická. Zdálo by se, že omluvou papeže 
Jana Pavla II. se osudný kruh uzavřel. 

Opravdu zná jeho osobnost celý svět?
Celý svět zná příběh středověkého českého 

vzdělance, který se postavil proti moci světské i 
církevní a na svém osudu předvedl, že boj dobra 
a zla, pravdy a lži, lásky a nenávisti není zdaleka 
dobojován, naopak, lež často nabývá na síle a tla-
čí pravdu do ústraní, a tak konečné vítězství prav-
dy zůstává spíš otázkou vnitřní zkušenosti jedin-
ců a jejich víry v eschatologické vyústění lidských 
dějin. 

Můžete jeho odkaz přiblížit?
S lítostí často i na vlastní kůži poznáváme, že 

člověk nemůže věřit zároveň ve vítězství pravdy a 
přitom se bát obětí a utrpení. Při volbě mezi prav-
dou a lží na miskách vah rozhodne, že váhající už 
nebývá účasten vítězství pravdy a hrozí mu, že se 
stane vlastně jen němou, neznámou a bezbran-
nou kořistí mocných služebníků lži.

Bezvýhradné a anonymní se vydání pravdě pro-
to odmítneme, neboť obsahuje nejvyšší, a tudíž 
nepřijatelnou formu sebeobětování, k němuž 
nejsme dostatečně vybaveni ani připraveni. Z 
toho důvodu je pravda vydávána všanc úzkostli-
vé (a lidsky pochopitelné) starosti o přežití (lec-
kdy za jakoukoliv cenu) a dostává na frak v každé 
době.

Znamená to, že lež často nad pravdou 
vyhrává? 

Triumf lži v dějinách se zdá být z pohledu trvá-
ní jednoho lidského života dalekosáhlý a nezpo-
chybnitelný. Vydat v tak vyhraněné atmosfé-
ře lidské slabosti a obav uprostřed průměrného 
lidského společenství svědectví pravdě je zce-
la mimořádnou záležitostí a dílem jedinečné, 
ušlechtilé osobnosti, která dokáže navzdory vše-
mu nebezpečí potlačit strach a povýšit pravdu 
nad svůj život. Právě takovou osobností byl mistr 
Jan Hus.    

Dá se říct, že je Hus následovník Krista?
Nejednou již bylo poukázáno na duchovní sílu 

Husovy oběti, která v mnohém připomíná Kris-
tův příběh spasitelné smrti na kříži. Hus, podob-
ně jako Kristus, stál před nelítostným soudem. 
Kostnický koncil v mnohém připomínal židovský 
sanhedrin uprostřed pašijových událostí a zapá-
lená hranice na břehu Rýna obsahuje symboliku 
Ježíšova kříže a Golgoty. Husův triumf umlčené-
ho svědka Pravdy, zostouzeného a pronásledova-
ného kacíře, očištěného až po staletích válečných 
i duchovních zápasů, je opět zrcadlem Kristova 
zmrtvýchvstání a oslavení. 

Co říkáte na osobnost Jana Žižky?
Na zachování paměti národa nese svůj význam-

ný podíl i vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Nebýt 

JAN SCHWARZ

Kdyby nebylo Žižky, na upáleného 
mistra by se zapomnělo

pětiletého působení husitského hejtmana a 
úspěšného vojevůdce Božích bojovníků, kteří po 
smrti Husově dokázali se zbraní v ruce hájit myš-
lenky kazatele z Kaple betlémské před celým svě-
tem téměř dvě desítky let, památka Husova by 
zásluhou cílené a promyšlené propagandy velmi 
brzy a možná nadobro zmizela z paměti ujařme-
ného a převychovaného národa. 

Díky vzepětí husitské duchovní revoluce si 
národ vštípil do paměti univerzitního mistra 
a kněze, který pečoval o český jazyk a pravopis, 
kázal čisté slovo Boží, propagoval návrat k ideá-
lům evangelia Ježíše Krista, usvědčoval církev ze 
lži a nedůvěryhodné touhy po majetku a světské 
moci. Jeho násilná a potupná smrt se usadila v 
povědomí lidových vrstev jako urážka českého 
národa. Hus se stal symbolem svobody svědomí, 
boje za pravdu a patronem pronásledovaných 
vlastenců. 

Později si Husa, dáli se to tak říct, přivlastnil 
komunismus?

Ačkoliv Hus stojí cele ve středověkém zápase o 
novou tvář církve na půdě bible a problém „jeho“ 
pravdy je problém náboženský, Husovo myšle-
ní překročilo rámec teologie. Hus byl uznávaný 
tribun zbídačeného lidu, bojovník za nový spra-
vedlivý řád a obhájce důstojného života, na který 
mají právo všichni lidé bez výjimky, neboť jsou si 
„před Bohem rovni“. 

Hus, sice v náboženských termínech, avšak 
poměrně přesně, poukazoval na rostoucí roz-
por výrobních vztahů a tušil blížící se kvalitativ-
ní proměnu feudalistické společnosti v kapita-
listickou. Tento sympatický a svým způsobem 
až proticírkevní rys husovského zápasu dokázali 
o několik set let později umně využít ideologo-
vé, kteří Husa prohlásili za součást historického 
předvoje komunistického revolučního progra-
mu. Jak lehce uvěřili ti, kteří už Bibli neznali a 
Husovy spisy ani nečetli…

Jak to vlastně bylo s kostnickým koncilem?
Rádi bychom to všechno špatné v Husově pro-

cesu svedli na krvežíznivý koncil, ale jako vždy 
bylo vše trochu jinak. Největšími nepřáteli Husa 
nebyli kardinálové, ale čeští emigranti, bývalí přá-
telé a Římu oddaní katolíci, kteří si přišli do Kost-
nice s Husem vypořádat osobní účty. Kardinálové 
byli moudří a věděli, že Husa musí zlomit, zdep-
tat a poslat zpět, aby v Praze zastavil proces, který 
sám inicioval.

Proč k tomu nedošlo? 
Hus se v Kostnici projevil jako silná osobnost, 

navzdory nemoci a dlouhému věznění se ubránil 
promyšleným útokům a nepokořil se před církev-
ními autoritami ani za cenu zdánlivě přijatelného 
kompromisu. Konečná formulace prohlášení typu 
- Na mnohé z výtek, které jsou mi činěny, jsem ani 
nepomyslil, avšak podrobuji se koncilu - byla vel-
korysým pokusem kardinála Zabarelly, jak zachrá-
nit život pražského mistra i kredit církve a otevřít 
cestu k dalšímu jednání. 

Byli to však čeští emigranti, kteří vehnali Husa 
do role těžkého a nepolepšitelného kacíře, v níž 
nakonec dobrovolně setrval, nic neodvolal a poté, 
co svou při předal Božímu soudu a milosrdenství, 
odkráčel s modlitbou na rtech k hranici. 

Měl svoje následovníky?
Snad každá doba se střetla s Husovým náro-

kem na hledání pravdy. O takový nález usiloval ve 
svém čase Chelčický, Blahoslav, Komenský, Havlí-
ček Borovský, Palacký, Dobrovský, Masaryk a další 
osobnosti politického, náboženského a kulturního 
života. Hus je nám vzorem totálního odevzdání se 
ideálům pravdy. Identita jeho učení a osobnosti 
je až zarážející. Hus nejen učil, co je dobré a prav-
divé, Hus také dobře a v pravdě žil a své pozná-
ní nechoval jen za zdmi univerzity. Nepřednášel 
učencům, ale šel kázat i prostému lidu do Kaple 
betlémské, a tím zahájil českou reformaci sto let 
před Lutherem.

Co říct k Husovi dnes?
Musíme si vybrat. Hus se buď stane muzeálním, 

i když výstavním exponátem českých dějin, anebo 
živým vzorem, jehož příklad znovu probudí řadu 
následovníků, kteří neúplatností, služebností, pra-
covním zaujetím ve prospěch lidstva a láskou k 
pravdě budou nebezpeční pokrytcům, prospěchá-
řům a narychlo přelakovaným moralistům. 

Ať už se rozhodneme jakkoliv, mistr Jan Hus 
zůstane klíčovou osobností druhého tisíciletí a 
společně s dalšími se přesune i do tisíciletí třetí-
ho. Měli bychom se proto poučit z jeho odkazu a 
zažít někdy sami na sobě, co to vlastně znamená 
- obětavě pracovat pro druhé, zastávat se proná-
sledovaných, usvědčovat lháře, nenechat se zlákat 
mocí ani penězi, dát se za své ideály třeba i obžalo-
vat, veřejně zhanobit a potupit, a teprve pak zažít 
nesdělitelné, avšak o to reálnější setkání s Huso-
vým odkazem.

A co může dnešní člověk udělat pro jeho 
pochopení?

Hus je mučedník opravdového křesťanství, oběť 
pravdy na oltáři politické a církevní moci, národ-
ním hrdinou, hlasatelem svobody a pokroku, pro-
rokem duchovní revoluce a neohroženým bojov-
níkem; avšak pokud jeho dílo nepoznáme osobně, 
není nám ničím jiným než prázdným pojmem. 

Otevřená kniha Husových kázání, cesta po mis-
trových stopách, výlet do Kostnice na břehu 
Bodamského jezera, anebo do Husince v jižních 
Čechách či do Kaple betlémské v Praze může být 
prvním krokem k seznámení s výraznou osob-
ností českých dějin a zároveň tou nejlepší oslavou 
státního svátku. Přeji vám šťastnou cestu do histo-
rie i k obohacení té nejžhavější současnosti.
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HLEDÁTE PRÁCI?
www.volnamistatrebic.cz

Na
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Městská knihovna

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

  4. 7. sobota  MUDr. Novotný VojtěchSt. cen.Třebíč s.r.o.,  Kpt. Jaroše 1123 Třebíč
  568 826 880, 776 166 268
  5. 7. neděle  MUDr. Nožičková Iva Tomková - dent s.r.o.,  Vltavínská 1346 Třebíč  568 844 296
  6. 7. svátek  MUDr. Piálková Irena   Chmelová 6  Třebíč 568 843 086 
 605 009 996
11. 7. sobota  MUDr. Machová Eva    Husova 898 Nám.n. Oslavou  568 620 248
12. 7. neděle  MUDr. Machová Eva    Husova 898 Nám.n. Oslavou  568 620 248
18. 7. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Nám.n. Oslavou  568 620 248
19. 7. neděle  MDDr. Rolincová Monika ESTHES s.r.o.,  Sokolská 3 Třebíč  568 840 820
25. 7. sobota  MUDr. Sedláček Milan ml. ZUBNÍ HROTOVICE s.r.o, 
       Zákostelní 9 Hrotovice  568 860 256
26. 7. neděle  MUDr. Machová Eva Husova 898 Nám.n. Oslavou  568 620248

SVATOPROKOPSKÁ POUŤ
Sobota 4. 7. – neděle 5. 7. – Areál 

baziliky sv. Prokopa a zámku v Třebíči
Obnovení tradice slavné třebíčské 

pouti. Tradiční pouťové atrakce - vel-
ký řetízkový kolotoč, malý koníčko-
vý kolotoč, lodičkové houpačky, dět-
ský vláček, stylová střelnice. Pouťové 
občerstvení - pivo, perníky, turecký 
med, medovina, medové pivo, cukrová 
vata, trdelníky, sušené ovoce.

Harmonikář, kočovné divadlo, 
pohádky.

Benediktinské likérové víno s bylin-
kami a kořením.

Program:
Pátek
16 hodin - Přednáška „Jan Hus, 

Evropan nové doby“ - přednáší Mgr. 
et Mgr. Lenka Šimo  - konferenční sál 
Předzámčí

21, 22 hodin - kostýmované noční 
prohlídky baziliky sv. Prokopa

Sobota
14 hodin - Pyšná princezna – 

pohádka
17 hodin - Princ Jaromil – pohádka
18 hodin - Ondřej Ondera Herzán 

– koncert
21, 22 hodin - kostýmované noční 

prohlídky baziliky sv. Prokopa
Neděle
10 hodin - slavnostní sváteční 

bohoslužba v bazilice sv. Prokopa
14 hodin Trampoty krále Bumbá-

ce – pohádka
16.30 hodin - Josef Zoch - koncert
Vstup do areálu zdarma

Červenec - srpen 2015 
PROVOZNÍ DOBA 
O PRÁZDNINÁCH 

Dospělé oddělení. 20. – 31. červen-
ce ZAVŘENO. Ostatní dny: běžný 
provoz.  

Dětské oddělení. 20. – 31. července 
ZAVŘENO. Ostatní dny o prázdni-
nách: po, st, čt :  8.30 - 18 hod.

Hudební oddělení. 20. – 31. červen-
ce ZAVŘENO. Ostatní dny: běžný 
provoz, st: 8.30 - 18 hod.

Internetová studovna. Během celých 
prázdnin běžný provoz, po-pá 8.30 - 
18 hod. .

Pobočka Modřínová. Během celých 
prázdnin otevřeno: po, st, čt :   8.30 - 
12,   12.30 - 18 hod.

Pobočka Borovina. 3. - 14. srpna 
ZAVŘENO. Ostatní dny o prázd-
ninách: po, st, čt :  8.30 - 12,   13 - 18 
hod.

Půjčovní doba u dokumentů s termí-
nem vrácení v době uzavření knihov-
ny se automaticky prodlužuje. 

V době uzavření ústřední budovy 
můžete využít služeb poboček, žádné 
další poplatky na nich neplatíte, stačí 
mít s sebou Váš čtenářský průkaz. 

Francouzský klub 
Středa 8. července, 19 hod., kos-

tel sv. Jakuba. Odjezd autobusu v 17 
hod., ulice Sucheniova.

F R A N C O U Z S K O - Č E S K Á 
HUDEBNÍ AKA DEMIE TELČ, 21. 
ROČNÍK. Zájezd na veřejný koncert 
studentů a učitelů. 

Čtvrtek 6. srpna, 17 hod., sokolský 
stadion, Fügnerova ulice

PÉTANQUE - „BOULES“ ČILI 
KOULENÁ. Mott o: „Nikdy není 
špatné počasí, jsou jen špatně obleče-
ní hráči!“ 

Úterý 7. července, 16.30 hod., 
sál hudebního oddělení a klubovna 
dospělého oddělení, Hasskova ul.

ZÁPADOMORA VSKÝ AERO-
KLUB TŘEBÍČ – HISTORIE A 
SOUČASNOST 

Přednáška a vernisáž výstavy k 20. 
výročí Západomoravského aeroklubu 
Třebíč.

Pondělí 10. srpna, 9 - 12 hod., sál 
hudebního oddělení

HRA JEME SI V KA ŽDÉM VĚKU 
- DOPOLEDNE S TŘEBÍČSKÝM 
KLUBEM DESKOVÝCH 

Úterý 11. srpna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

ZAKA RPATSKÁ UKRA JINA  
Vedoucí a děti z Centra volného ča-

su Hrubínka prožili týden na Ukraji-
ně. Mimo jiné se zajímali o možnosti 
spolupráce v oblasti volnočasových 
aktivit.

Pondělí 24. srpna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

MIKULOV
Mikulov starobylý, inspirující, archi-

tektonický, tančící, zpívající, gurmán-
ský, multikulturní, krásný.

Výstavy
ZÁPADOMORA VSKÝ AERO-

KLUB TŘEBÍČ – HISTORIE A 
SOUČASNOST 

8. července – 22. srpna, klubovna 
dospělého oddělení, Hasskova ul. 

Výstava k 20. výročí ZMAK Tře-
bíč. 

VÝTVARNÉ PRÁCE DĚTÍ 
HOSPITALIZOVANÝCH V TŘE-
BÍČSKÉ NEMOCNICI

Do 31. srpna, dětské oddělení 
ZDEŇKA  MAREČKOVÁ – 

FOTOGRA GIE
1. - 30. července, pobočka Modří-

nová 
DENNÍ STACIONÁŘ DOMO-

VINKA  – LETNÍ DEKORA CE
1. - 30. července, pobočka Modří-

nová 
JIŘINA VEJMĚLKOVÁ – DRÁT-

KOVANÉ VÝROBKY
3. - 31. srpna, pobočka Modříno-

vá 
OLDŘICH CHMELÍČEK – 

ŘEZBÁŘSKÉ VÝROBKY
3. - 31. srpna, pobočka Modříno-

vá 
Výstavy na pobočce Modřínová  se 

konají v rámci projektu Modřínka 
všem generacím přístupná. 

RETRO SVATEBNÍ ŠATY
1. července – 31. srpna, pobočka 

Borovina
Výstava svatebních šatů zapůjče-

ných z Módního salónu Hany Baxan-
tové z Čechtína.  

Hledají pomoc
dobrovolníků

Dobrovolnické centrum při 
Oblastní charitě Třebíč hledá dob-
rovolníky, kteří by se rádi připo-
jili k ručnímu pletení obvazů pro 
malomocné, nemocné leprou. 

Zhotovené obvazy jsou určeny 
jako vrchní obvazový materiál, kte-
rý se odesílá do leprosálií v Indii a 
Africe. -zt-

Ve věku 78 let zemřel třebíčský 
rodák, světově známý akademic-
ký malíř a ilustrátor převážně dětský 
knížek, Josef Kremláček. Narodil se 5. 
března 1937 v Třebíči a svému rodné-
mu městu zůstal věrný po celý život. 
Vystudoval VŠUP v Praze, ateliér prof. 
Adolfa Hoff meistera.

Ve své tvorbě uplatňoval originál-
ní a nezaměnitelný styl surrealistické 
metody dekalku a air-brushe. Při ilu-
strování dětských knih využíval pře-
devším abstrakci a symbolizaci, které 
jsou spojeny s výraznou a dokonale 
zvládnutou barevností a s ní souvisejí-
cím optimistickým nábojem. 

Časopisecky publikoval kresby od 
roku 1960, knížky ilustroval od roku 
1970. Jako ilustrátor zhruba 80 knih 
spolupracoval s mnoha českými i 
zahraničními nakladateli. 

Jeho práce byly vystaveny na více 
než 60 samostatných výstavách nejen 
doma a po celé Evropě, ale i v Japon-

Zemřel malíř Josef Kremláček

JOSEF KREMLÁČEK
sku nebo Argentině. Zúčastnil se asi 
370 výstav kolektivních. V roce 2002 
mu vyšel autorský katalog Josef Kre-
mláček: Výběr z tvorby s textem Vác-
lava Pajurka.

Od roku 1964 - 1970 byl člen surre-
alistické skupiny LAKOSTE v Brně, 
1965 - 1971 člen Centre interna-
tional de l‘actualité fantastique et 
magique, do své smrti mimo jiné čle-
nem Sdružení výtvarníků Vysočiny, 
Sdružení Bienále Brno, parasurrealis-
tické skupiny Stir up a Klubu ilustrá-
torů dětské knihy. V roce 2012 se stal 
čestným občanem Třebíče.

Jeden z názorů na facebooku 
Pohádkový dědeček už se toulá v 

krajině, kterou sám stvořil! Určitě 
tam bude mít dobrou partu: vodníky, 
skřítky, indiány i spoustu zvířat. Co je 
realita, co je sen? Jeho tvorba dokázala 
spojit obojí!

BUDE NÁM V ŽIDOVSKÉ 
ČTVRTI V TŘEBÍČI CHYBĚT! Ten 
jeho úsměv pod fousy a jeho stále bys-
tré oči, které náš svět kolem sebe vidě-
ly ...prostě pohádkově! Jeho šibalské 

pozdravy a pevný stisk ruky. Z mého 
srdce jen tak nezmizí!

Hodně silná a hodně dlouhá
S malířem Josefem Kremláčkem 

jsem se seznámil brzy po nástupu 
mezi novináře, kdy jsem si ho vyhlé-
dl jako oběť pro rozhovor. Netvrdím, 
že jsme se stali kamarády, ale určitě 
známými. Pak mi při každém setkání 
podal ruku, i když zprvu nevěděl, kam 
mě zařadit. Jeho smrt nás všechny pře-
kvapila. Jako kdybychom si nemoh-
li uvědomit, že ji v pozdějším věku 
budeme potkávat stále častěji. 

Josef Kremláček ale zůstává mezi 
námi. Díky svému dílu. Díky nezapo-
menutelným postavičkám, které ne-
jsou jen obyčejné malůvky, ale kte-
rým neopakovatelným způsobem 
dokázal vdechnout život. A které 
tak trochu maloval podle sebe. Což 
ve zmiňovaném rozhovoru přiznal. 
Každý člověk by se měl snažit, aby 
po něm na světě zbyla nějaká pěkná 
šmouha. Po panu Kremláčkovi hodně 
silná a hodně dlouhá.   -zt-
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Proč s přibývajícími roky ubírat 
na kvalitě péče? V našem 
autorizovaném servisu najdete 
kompletní servis pro vozy ŠKODA 
všech věkových kategorií. Máme 
nejmodernější servisní vybavení 
a ovládáme aktuální techno-
logické postupy předepsané 
výrobcem. Pro starší ročníky navíc 
garantujeme dostatek kvalitních 
dílů ze sortimentu ŠKODA 
a pro vozy starší 4 let výhodné 
ceny díky Šekové knížce plné slev.

Horácké autodružstvo
Brněnská 123
674 01  Třebíč  
www.horacke-tr.cz

Kompletní péče 
o vozy ŠKODA všech 
věkových kategorií

KOMPLETNÍ PÉČE 
POD JEDNOU STŘECHOU

Prodej automobilů s alternativním 
pohonem se v Evropské unii v prv-
ním čtvrtletí meziročně zvýšil o 29 
procent na 144.421 vozů. Vyplývá to 
z údajů Evropského sdružení výrob-
ců automobilů (ACEA).

V České republice prodej podle 
těchto údajů vzrostl o více než 150 
procent na 1.374 vozů.

Prodej elektromobilů a hybridních 
vozů dobíjených z elektrické sítě se v 
EU v prvním čtvrtletí více než zdvoj-
násobil na 24.630 vozů. Prodej ostat-
ních hybridních automobilů stoupl o 
více než pětinu a dosáhl 56.704 aut.

Hybridní automobily kombinují 
různé druhy pohonu, nejčastěji ben-
zinový a elektrický.

V České republice se prodej elek-
tromobilů a hybridních vozů dobíje-
ných z elektrické sítě v prvním čtvrt-
letí téměř zčtyřnásobil na 86 vozů 
z 23 před rokem. Prodej ostatních 
hybridních automobilů vzrostl o 80 
procent na 153 vozů.

Prodej aut s pohonem na zemní 
plyn v zemích EU ve čtvrtletí vzros-
tl o 16,5 procenta na více než 63.000 
vozů. V České republice se zvýšil o 
159 procent na 1.135 vozů. -čtk-

Zájem o alternativní pohony 
vozů na českých silnicích roste Čerpací stanice na Vysočině v 

posledním týdnu mírně zvýšily ceny. 
Litr benzinu Natural 95 v průměru 
podražil o 15 haléřů na 33,11 koru-
ny a litr naft y o pět haléřů na 32,75 
koruny. 

Vyplývá to z aktuálních údajů spo-
lečnosti CCS, která ceny pohonných 
hmot sleduje. O něco více než na 
Vysočině za ně motoristé platí jen 
v Plzeňském kraji, Jihomoravském 
kraji a v Praze.

V celé ČR se ceny od minulé-
ho týdne změnily pouze o několik 
haléřů. Natural 95 stál k 27. květ-
nu v průměru 32,79 Kč/l a litr naf-
ty 32,35 Kč. Benzin je nejdražší v 

Plzeňském kraji, kde se litr v průmě-
ru prodává za 33,31 Kč. Naft a stojí 
nejvíc, 32,91 Kč za litr, v Plzeňském 
kraji a v Praze.

Na Vysočině se cena litru naturalu 
zastavila ve třech okresech na úrov-
ni 33,40 Kč, jde o Havlíčkobrodsko, 
Pelhřimovsko a Žďársko. 

Na Jihlavsku a na Třebíčsku je ben-
zin o něco levnější. Ceny naft y pře-
výšily hranici 33 korun zatím jen na 
Žďársku, kde litr stojí 33,13 Kč.

V krajích sousedících s Vysočinou 
jsou pohonné hmoty nejlevnější v 
Pardubickém kraji. Litr benzinu tam 
stojí 32,49 Kč a litr naft y 32,01 Kč. 
 -čtk-

Benzin a nafta podražily

Ubývá osobních aut, která jejich 
majitelé nechávají trvale vyřadit z 
provozu. Vyplývá to alespoň pod-
le zjištění Sdružení automobilo-
vého průmyslu (SAP) roste nao-
pak počet ojetých vozů, které jsou 
odstraněny z evidence kvůli expor-
tu v rámci Česka. 

Podle sdružení navíc také mezi 
dováženými osobními auty roste 
podíl vozů starších než deset let, a 
vozový park tak stárne.

Pokles počtu trvale vyřazených 
osobních vozů je v posledních 
letech patrný v údajích za leden až 
duben i za celý rok. 

Zatímco v roce 2012 bylo za prv-
ní čtyři měsíce roku trvale zrušeno 
47.463 osobních aut, letos za stej-
né období to bylo o 18,7 procenta 
méně. 

Export ojetých vozů přitom 
ve stejném srovnání čísel Sva-
zu dovozců automobilů stoupl o 
téměř 160 procent na letošních 
19.688 aut.

Celkové počty vyřazených vozi-
del jsou podle SAP stále nízké. 
Nejvíce ojetin bylo trvale zrušeno 
a exportováno v roce 2009, celkem 
263.043 osobních a malých užitko-
vých aut. 

Zároveň mezi roky 2008 a 2009 
dosud naposledy klesl průměrný 
věk osobních vozů v Česku, mimo 
jiné kvůli zavedení poplatků za 
registraci a první přeregistraci aut, 
která neplnila emisní normy. Od té 
doby se průměrné stáří osobních 
vozů v Česku zvyšuje až na 14,88 
roku na konci letošního března.

Osobní auta v ČR v průměru stár-
nou podle SAP také kvůli tomu, že 
se trvale zhoršuje věková struktura 
dovážených vozů. 

Ještě v roce 2009 v dovozech 
výrazně převažovala auta stará do 
deseti let, byly jich téměř čtyři 
pětiny. 

Za loňský rok už to bylo jen 56 
procent a za letošní leden až duben 
ještě o procentní bod méně. 

Podíl dovážených aut nad deset 
let tak postupně vzrostl až na 
téměř 45 procent za první čtyři 
měsíce letošního roku.  -kra, čtk-

Ojetin se z registru 
vyřazuje míň
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NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL
NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL

Ať už Vás kariéra zavede kamkoli, vždy potřebujete dostatek prostoru pro Váš styl. A také pro Vaše 
ambice. Nová ŠKODA Superb je díky největšímu vnitřnímu prostoru ve své třídě pro takové výzvy ideální. 
Vaše podnikání budete mít stále pod kontrolou. Funkce SmartLink totiž zobrazí displej Vašeho smartphonu 
na obrazovce autorádia. A když k tomu přičtete širokou škálu možností propojení s komunikačními 
technologiemi, jako jsou držák na tablet, dva USB sloty, 230V zásuvka pro cestující vzadu a integrovaný 
telefonní modul s podporou rychlého internetu LTE, je nová ŠKODA Superb investicí s nejvyšším možným 
zhodnocením. Seznamte se s novým vozem ŠKODA Superb přímo u nás.

novaskodasuperb.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Superb: 4,1–7,1 l/100 km, 105–165 g/km

Nová ŠKODA Superb. Vstupte do nové éry

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOSALON F3K s.r.o., Spojovací 1338, 674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 340, www.autosalon-f3k.cz
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Ekologická informace k vozu Range Rover Evoque (verze Coupé/5dv.)
– kombinovaná spotřeba pohonných hmot 4,9/5,0–7,8/7,8 l/100 km, kombinované emise CO2 129/133–181/181 g/km.

Vydejte se tou Vaší správnou cestou
Range Rover Evoque, vzhledem stylový vůz do města, srdcem pravý Land Rover. Devítistupňová 
automatická převodovka, inovativní aktivní pohon všech kol, praktické asistenční systémy. 
Zdokonalené terénní schopnosti prozradí vnitřní proměnu okamžitě i navenek. Sjednejte si zkušební 
jízdu ještě dnes.

CARTec motor
Mariánské nám. 5, 617 00 Brno

545 233 556, prodej@cartec.cz, www.cartec.cz

RANGE ROVER EVOQUE

NA CESTĚ DO MĚSTA
I Z MĚSTA
landrover.cz

Untitled - Page: 1 2015-06-16 10:24:09 +0000

Na nově otevřeném pře-
stupním terminálu v Třebíči 
se mohou řidiči setkat s nový-
mi, pro některé neznámými, 
dopravními značkami. Jedná 
se o dvě nové dopravní značky 
označující parkoviště symboly 
„P+R“ a „K+R“. „První doprav-
ní značka „P+R“ vychází z ang-
lického „Park and Ride“. 

„Označení znamená, že ces-
tující zaparkuje auto a dále 
pokračuje hromadnou dopra-
vou,“ upřesnil ředitel městské 
policie Ladislav Prvák. Dodal, 
že budování parkovišť s tím-
to označením je důležitým 
nástrojem pro podporu veřej-
né hromadné dopravy a inte-
grovaných dopravních systé-
mů. 

„V případě, že řidič využije 
parkoviště „P+R“ k jinému úče-
lu, stává se podezřelým ze spá-
chání dopravního přestupku. 
Na takto zaparkované auto může být umístěna 
Výzva pro podání vysvětlení a řidič musí pro-
kázat, že hromadnou dopravu v určitou hodi-
nu a den zaparkování vozidla použil. Bloková 
pokuta v tomto případě může činit až dva tisíce 
korun,“ varoval Prvák. 

Kiss and Ride
Druhé označení „K+R“ z anglického „Kiss 

and Ride“ označuje parkoviště pro zastavení 
vozidla za účelem vystoupení či nastoupení 

osob, které využívají hro-
madnou dopravu. 

„Toto označení „Polib a 
jeď“ umožňuje krátké zasta-
vení nebo vyčkání osobních 
vozidel v blízkosti nádraží. 
Pokud řidič na tomto místě 
zaparkuje za jiným účelem, 
vystavuje se podezření ze spá-
chání dopravního přestupku. 
Automobil může být označen 
Výzvou nebo zablokován,“ 
vysvětlil Prvák.

Další novinkou pro řidi-
če je vodorovné značení 
„Žluté zkřížené čáry“, které 
vyznačují úsek na komuni-
kaci, na kterém nesmí řidič 
zastavit vozidlo a ani na něj 
vjet. Toto značení je umístě-
no na ulici Nádražní z důvo-
du umožnění příjezdu na 
dopravní terminál.

„Chování řidiče v takto 
označeném úseku je obdobné, jako jízda křižo-
vatkou, kdy řidič vozidla nesmí vjet do křižovat-
ky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v 
křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen 
zastavit vozidlo v křižovatce. Vyjma případů, 
kdy důvodem zastavení vozidla je plnění povin-
nosti umožnit chodci nerušené a bezpečné přeji-
tí vozovky na přechodu pro chodce nebo povin-
nost dát přednost v jízdě při odbočování vlevo,“ 
vysvětlil Prvák. Tady hrozí pokuta dva tisíce 
korun.  -zt-

Terminál u vlakového nádraží 
přinesl nové značky

Počet aut, za které budou muset majitelé zaplatit jedno-
rázový ekologický poplatek, se rozšíří o 1,2 milionu. Nově 
půjde o deset až 15 let staré vozy, které splňují emisní nor-
mu Euro 3. 

Dosud povinnosti podléhalo kolem 1,8 milionu ještě 
starších aut, která plní jen méně přísné normy Euro 2 a 
nižší. Uvedlo to Sdružení automobilového průmyslu.

Podle ředitele sdružení Antonína Šípka majitelé vozidel 
poplatek v navrhované výši 3.000 Kč zaplatí pouze jednou 
při dovozu ojetého auta nebo při prvním převodu na dal-
šího majitele. 

Od rozšíření poplatku na mladší vozy si sdružení slibu-
je omlazení tuzemského vozového parku, který s průměr-
ným stářím přes 14 let patří k nejstarším v Evropě. V Čes-
ku je registrováno 4,9 milionu osobních aut.

„Poplatek má pouze motivační charakter a záleží jen na 
rozhodnutí občana, zda se rozhodne své starší vozidlo tzv. 
dojezdit, předat k ekologické likvidaci či je prodat dalšímu 
majiteli,“ uvedl Šípek. Doplňujícím prvkem k motivaci 
pro vyřazování nejstarších vozidel z provozu by podle něj 
mohl být i příspěvek vyplácený při předání vozidla k eko-
logické likvidaci, o kterém se v současné době jedná.

První norma zabývající se množstvím výfukových zplo-
din vznikla v Kalifornii v roce 1968. V Evropě začala platit 
první emisní norma až v roce 1971 - EHK 15. První Euro 
se objevilo v roce 1992. Od té doby téměř pravidelně kaž-
dé čtyři roky vyjde nová emisní norma Euro. Čím vyšší 
číslo, tím větší přísnost normy.

Dovoz aut starších deseti let do Česka se stále zvyšuje a 
v současnosti již tvoří přes 44 procent celkového importu. 
Před pěti lety to bylo necelých 28 procent.

Problém starého vozového parku má pomoci řešit i zvý-
šení poplatků pro vozy patřící pod normu Euro 1 (a to z 
5.000 na 10.000 Kč) a Euro 2 (ze 3.000 na 5.000 Kč). 

Platba o dani bude zanesena v technickém průkazu. 
Výnos z poplatků má jít do fondu na fi nancování ekolo-
gické likvidace autovraků. -čtk-

Za ekologii si majitelé 
starých vozů připlatí
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llaureáátti Svěětovvé oopernní soutěžže Pláccidaa Doomingga 
Filhharmooniee BBohusslaava Maartinů // Ollympic

Lenkkaa Dusilloová / Dann BBárta / Český fififi lharmmonnickký sboor BBrno 
RRosssini: SSttabat MMMater 

www.arskoncert.cz

Rádi bychom vás opět pozvali do jednoho krásné-
ho rekreačního střediska, zvaného Ranč Vápenka. Jistě 
není nutné tento areál s malebnou okolní přírodou a 
lomem s průzračnou vodou blíže představovat. Mnozí 
z návštěvníků nás navštěvují již mnoho sezon a jejich 
návrat k nám jistě svědčí o jejich spokojenosti. 

A proto jsme se rozhodli nabídnout další lákavé 
služby a atrakce. Vstup do tohoto areálu je samozřej-
mě zdarma a najdete zde stylovou hospůdku, kde se 
setkáte s příjemným personálem, který vás rád obslouží 
nejen výborným chlazeným pivkem, ale i nealkem roz-
manitého výběru za příznivé ceny. 

Pokud vás zastihne chuť na něco dobrého, nabízíme 
výborné domácí klobásy. V malebném prostředí naše-
ho areálu je také možno uspořádat rodinné či fi remní 
akce, country večery, svatby a další společenské akce 
dle vašeho přání. A samozřejmě k tomu nabízíme mož-
nost výborného prasátka na rožni, kde se cena pohybu-

je od 95 Kč za kg včetně zeleniny a čerstvého chleba. Je 
možno udělat i maso na lodně, a to vše dle přání zákaz-
níka. Nově nabízíme jízdu na koni, a to formou svezení, 
nebo pro náročné je možnost vyjížďky do okolní pře-
krásné přírody, která nabízí rozmanitý terén a mnoho 
lesů. V případě zájmu je možnost i plavení v sedle koně 
v řece.

Samozřejmě myslíme i na vaše děti, které se krom 
koupání v lomu s oblázkovou či travnatou pláží mohou 
vyřádit na trampolíně, houpačkách, písku či povozit se 
na hodném a spolehlivém koni. Novinkou je, že každý 
pátek od 16 do 17 hodin nabízíme pro vaše děti jízdu 
na koni zdarma.

Přijdte strávit příjemný den mezi nás.Nabízíme spor-
tovní vyžití, rekreaci a mnoho dalších příjemných zážit-
ků pro celou vaši rodinu. Otevřeno máme každý den 
včetně víkendu, a to od 15 hodin. 

 Těší se na vás celý kolektiv ranče Vápenka

Ranč opět zahájil sezonu a nabízí 
příjemné zážitky, sportovní vyžití a rekreaci

Vyrobeno v Edenu:
Naučte se, jak na domácí pivo, 

chléb nebo třeba kosmetiku
Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem se o víkendu 25. a 26. 

července stane rájem kurzů a workshopů. Chcete se naučit, jak se vaří 
pivo nebo jak upéci domácí chleba a jiné pečivo? Jak profesionálové 
dělají ty nejlepší marmelády a sirupy? Nebo jak vyrobit domácí mýd-
la, pomády na rty a jinou bylinkovou kosmetiku? V tom případě nevá-
hejte a přihlaste se na jeden z připravovaných kurzů. 

O zábavu pro děti bude postaráno v dětské dílničce, takže tatínko-
vé budou mít dostatečný prostor na vaření piva a maminkyna pečení 
domácího chleba. Nebo obráceně. Více informací naleznete na www.
centrumeden.cz. 
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Opět se blíží prázdniny a tak nám 
dovolte, abychom vám připomněli 
rozšířenou provozní dobu v našem 
Modelovém království… Po dobu 
letních prázdnin pro vás budeme 
k dispozici v těchto dnech: středa, 
čtvrtek a sobota, neděle vždy od 10 
do 17 hodin. Pokud jste u nás nebyli 
delší dobu, tak kolejiště určitě nepo-
znáte, protože během té doby jsme 
jej dovedli do fi nální podoby. V sou-
časné době se již zabýváme různými 
detaily a vychytávkami, které dávají 
celému kolejišti šmrnc a oživují jej. 
Můžete tak vidět různé scénky ze zná-
mých českých fi lmů, odhalíte ukrýva-
jící se milence a při nočním provozu 
můžete spatřit známá souhvězdí na 
našem modelářském nebi. Romantici 
si přijdou na své při pohledu na svat-
bu, která zrovna probíhá u Vítochov-
ského kostelíčku, hasiči zas v duchu 
budou pomáhat při požáru pod Zele-
nou horou a naši ostražití příslušníci 
veřejné bezpečnosti odhalí nejednu 
trestnou činnost.

Do toho všeho vám bude jezdit na 
70 vlakových souprav, které máme 
ozvučené autentickými zvuky, mno-
hé soupravy máme již osvětlené a po 
silnicích se budou prohánět autobusy 
a nákladní auta. Další novinkou, kte-
rou se můžeme pochlubit je fungující 
informační systém značky Pragotron 
a tak se budete moci podívat, kam 
právě ten Váš vlak zrovna jede.

Na vaši návštěvu se těší nejenom 
průvodci Modelového království.

Modelové 
království
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Veřejnost si mohla prohléd-
nout depozitář Muzea Vysočiny 
Třebíč v Kosmákově ulici. 

 Antonín Zvěřina

Podívat se do depozitáře Muzea 
Vysočiny Třebíč se nepodaří každý 
den. V květnu se několika desítkám li-
dí poštěstilo. Depozitář má své místo 
v budově v Kosmákově ulici a prohlí-
dek se v neděli 17. května konalo hned 
několik. 

Vybíráme si tu první a hned za vcho-
dovými dveřmi nás vítá ředitel muzea 
Jaromír Martínek.  Připomíná, že akce 
se koná v rámci oslav Mezinárodního 
dne muzeí. 

„Chceme veřejnost upozornit, že tuto 
budovu využíváme pěl let. Slouží nejen 
jako depozitář, ale i pro odborné pra-
covníky v mnoha oblastech,“ vysvětluje 
Martínek. Muzeum budovu převzalo 
po rekonstrukci v roce 2009 a násled-
ně začalo stěhování. 

Jednalo se o 90 tisíc položek z celko-
vého počtu 160 tisíc inventárních čí-
sel. Nastiňuje historii, kdy sbírky čas-
to měnily sídlo a stěhovaly se z části i 
mimo město. Například byly v Heral-
ticích na faře, v rodném domě Ludví-
ka Svobody, v zámku v Jaroměřicích 
či v Moravských Budějovicích nebo 
v Jemnici. 

„V Jemnici pořád máme pobočku 
s výstavou, v Budějovicích kromě expozic 
a depozitáře i konzervátorskou dílnu,“ 
říká Martínek. Doplňuje, že nyní pře-

vážná většina exponátů má svoje místo 
právě v budově na Kosmákově ulici. 

Objekt má kromě jiného i malý kon-
ferenční sál, který se nyní ale využívá 
k vyrábění koster na betlémy. „V sou-
časné době tam připravujeme historické 
panorama pro expozici v Malovaném 
domě. Otevření plánujeme v příštím roce 
v bývalí informační kanceláři,“ poukazu-
je Martínek. 

Právě tam bylo ještě v šedesátých 
letech provozováno kruhové panora-
ma města pro stereoprojekci. „Umís-
tíme ho zpět s malou změnou, že bude 
v digitální podobě,“ vysvětluje Martí-
nek. 

Dále nás upozorňuje na příjezd ze 
Znojemské ulice, kde se nachází i 
karanténa, aby se do budovy nedosta-

ly nežádoucí plísně či broučci. Ve tře-
tím patře se slova ujímá Jaromír Bašta. 
Upozorňuje nás, že už se nacházíme 
v prostorách, které nejsou běžně pří-
stupné a dveře jsou zakódované.

„Depozitář v tomto patře obsahu-
je historické předměty a druhá část 
je plná herbářových položek a příro-
dovědných sbírek,“ poukazuje. Mar-
tínek netají, že pracovníci muzea 
měli strach, okna na jih nezabezpečí 
potřebnou teplotu. Projektant pro-
to depozitář oddělil chodbou okna 
vybavil žaluziemi. 

Tím se daří v depozitáři udržovat 
potřebnou teplotu kolem dvaceti 
stupňů a vlhkost na padesáti procen-
tech. To umožňují i dva topné okruhy, 
jeden do depozitáře a druhý do běž-

ných prostor. To už se slova ujímá Pav-
lína Peřinková. 

„Herbář čítá přes 60 tisíc položek. 
Zaměřen je převážně regionálně, to zna-
mená na bývalý okres Třebíč s men-
ším přesahem. Přesto patří k největším 
v republice,“ říká. Doplňuje, že zoolo-
gická a entomologická sbírka má roz-
sah menší. 

Je to tím, že botanické sbírky mají 
svůj začátek už na konci 19.století se 
vznikem Muzejního spolku. Zoologie 
se v muzeu začala formovat až v deva-
desátých letech minulého století. Něk-
teré exponáty sem přešly na začátku 
20. století z Náměště nad Oslavou. 

Dozvídáme se, že největším pro-
blémem sbírek je lokalizace jednotli-
vých nálezů. „Pokud není zřejmé, odkud 
pochází, ztrácí svoji hodnotu,“ pouka-
zuje Peřinková. Připouští, že v posled-
ní době dochází v této oblasti také ke 
fotografování. 

Vysvětluje, že sbírky mají svůj účel 
pro budoucnost, kdy slouží k vědec-
kým výzkumům. Odborníci objíždě-
jí různé herbáře po celé republice a 
zkoumají, jak se třeba taková pampe-
liška geneticky vyvíjí. 

„Třeba u slepýše křehkého se asi před 
dvěma lety zjistilo, že na našem území 
neprobíhá jenom jedna genetická linie, 
ale dvě,“ poukazuje Peřinková. Nazna-
čuje, že se výzkum také zaměřuje, jak 
člověk do přírody zasahuje. Které rost-
liny či živočichové z krajiny mizí. „I 
to jsou důvody, proč se tím zabýváme,“ 
naznačuje Peřinková.

Depozitář potřebuje stálou teplotu

PAVLÍNA PEŘINKOVÁ vysvětluje princip zakládání herbáře.
 Foto: Antonín Zvěřina
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VYŘEZÁVÁNÍ melounů patří k oblíbeným atrakcím třebíčské akce.
 Foto: Mirka Čermáková

JUNIOR SHOW 
nabídla bohatý program

Obchodní akademie a Hotelová 
škola Třebíč letos uspořádala již 16. 
ročník „JUNIOR SHOW“ – prezen-
tace dovedností žáků a spolupracují-
cích fi rem. Akce se konala 11. červ-
na od 10 do 17 hodin v Kongresovém 
centru Pasáž v Třebíči.

Již podruhé v rámci „JUNI-
OR SHOW“ proběhl v Třebíči 
„MELOUNOVÝ ŠAMPIONÁT“, 
celkově po třinácté, ve vyřezávání 
všech druhů melounů. V kategorii 
C vyřezávání cukrových melounů 
obsadila domácí Marie Benáčková 
sedmé místo. 

Před budovou Pasáže se uskuteč-
nil 9. ročník běhu číšníků s vínem 
„JUNIOR JOGGING“ a uvnitř byly 

vystaveny kresby ze soutěže Junior 
Art. Jednalo se o pátý ročník.

Ve společenském sále vystoupi-
li žáci školy, ale také různé taneční 
soubory a též žástupci ze Základních 
uměleckých škol Třebíč a Náměšť 
nad Oslavou. Návštěvníci uviděli žá-
ky zpívající, tančící, cvičící, recitující, 
hrající na hudební nástroje a předvá-
dějící mnohé jiné kousky ze svých 
volnočasovývch aktivit.

V prostorách Pasáže bylo mož-
no zakoupit i drobné dárky, ochut-
nat různé dobroty, vidět zajímavé 
výtvarné techniky, naučit se prostí-
rat stůl, zkrášlit si účes a dozvědět se 
i mnoho zajímavostí z oblasti zdravé 
výživy a Fair trade.   -zt-
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FESTIVAL ŽIDOVSKÉ 
KULTURY ŠAMAJIM

ZADNÍ SYNAGOGA
Věnováno třebíčskému rodákovi 

Antonínu Kalinovi, zachránci židov-
ských dětí, nositeli ocenění Spraved-
liví mezi národy

PROGRA M
Není-li uvedeno jinak, koná se pro-

gram v Zadní synagoze, Subakova 
1/44

Pondělí 27.7.
Slavnostní zahájení 12. ročníku 

festivalu
16 hodin    
KŘEHKOST LIDSKÉHO BYTÍ 
Vernisáž výstavy autorky Sylvy 

Chludilové, úvodní slovo - paní Eri-
ka Bezdíčková

YOCHEVED
Taneční vystoupení třebíčského 

souboru - FB
18 hodin 
NACHES TRIO /Praha, Berlín/ - 

koncert
Instrumentální trio inspirované 

VÝSTAVY A FILMOVÉ 
PROJEKCE

14. 7. 
14 hodin – vlakové nádraží
VLAK LUSTIG
14 hodin - Výstava VHÚ „Gešer 

ad Halom – Most až sem“
14 hodin – „Přeživší“ – výstava 

fotografi í Nguyen Phuong Th ao
14 hodin – Démanty noci, Trans-

port z ráje, Colett e, Vlaky do nená-
vratna

BESEDY A PŘEDNÁŠKY
19.30 hodin – Přednáška o holo-

caustu a diskuze

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
21 hodin – A. Lustig: Modlitba 

pro Kateřinu Horovitzovou   

KULTURNĚ 
HISTORICKÁ 
SLAVNOST

Oživené židovské město Třebíč
17. – 19. července 2015

Náměstíčko před synagogou
Výstava historických kočárků

Po celý den k tanci i poslechu hra-
jí Mackie Messer Klezmer Band, 
Schimmerle Klezmer Kabaret, 
Allepestaky z Třebíče i slovutní fl a-
šinetáři Jan Bondra a Šimon Svo-
boda.

V sobotu a neděli historický kolo-
toč

Velocipedisté z Třebíče a Telče
Víno z vinařství Koráb – z nej-

starších moravských vinic
Dobový oděv vítán!

Pátek 17. 7.
15 hodin
Zahájení, žonglování, kejkle a 

hudební veselí před synagogou 
16.30 hodin 
Pohádka: Co je pod sluncem nej-

vzácnější? Španělská pohádka ve 
znakovém jazyce pro slyšící i nesly-
šící. Zadní synagoga.

17 hodin 
Něco dobrého do bříška s Pet-

rem Chudárkem - třebíčský portál 
o dobrém jídle a potravinách

17.30 hodin
Jak se víno pije a jak se víno žije
18 hodin
Allepestaky – vašemu uchu zala-

hodí na náměstíčku před synago-
gou multižánrové muzikantské duo 
z Třebíče

20 hodin
Koncert: Schimmerle Klezmer 

Kabaret - podmanivé klezmero-
vé melodie studentského ansám-
blu, který hraje tradiční židovské 
melodie k potěše či zděšení přileh-
lého publika. Terasy hotelu Joseph 
1699.

21.30 hodin
Velbloud uchem jehly - čb fi lm 

z roku 1936 s nepřekonatelným 
Hugem Haasem - promítání u láv-
ky se sklenkou dobrého vína

Sobota 18. 7.
8 – 10 hodin Snídaně v trá-

vě - ranní piknik na břehu řeky U 
Židovské brány, menu v pravém pik-
nikovém koši, deky k zapůjčení nebo 
vlastní

10 hodin
Divadlo Kufr s muzikanty v ulič-

kách
10.30 hodin
Račte vstoupit k Bauerům – rodi-

na Bauerova Vás zve k návštěvě svého 
domu. Oblíbené kostýmované pro-
hlídky s DS Ampulka.

11 hodin
Něco dobrého z babiččiny kuchy-

ně – Pažitka.cz
11.30 hodin
Račte vstoupit k Bauerům
12 hodin
Allepestaky – antidepresivní mul-

tižánrové duo hraje k poslechu i tanci 
na náměstíčku před synagogou

13 hodin
Divadlo KUFR s muzikanty v 

uličkách
13 hodin
Tančení před synagogou - třebíč-

ský taneční soubor Yocheved
13.30 hodin
Bezpečnostní složky První 

republiky, četnická stanice v Třebí-
či (Borovině) – historický návrat s 
Tomášem Rohovským. Zadní syna-
goga.

14.30 hodin
Chyťte zloděje! Ukázka policejní-

ho zákroku – Klub vojenské historie 
29. pěší pluk „plk. Josefa Jiřího Švece“ 
Jindřichův Hradec (před synagogou)

15 hodin
Elegantní variace První repub-

liky – módní přehlídka elegantních 
dam a slečen v podání sdružení Míša 
& Míša

15.15 hodin
Tančení před synagogou - třebíč-

ský taneční soubor Yocheved
15.30 hodin
Co to voní na plotně? – Pažitka.cz, 

přijďte ochutnat!
16 hodin
Pohádka: Jak šla Julie na výlet 

(divadlo KUFR) - Zadní synagoga.
16 hodin
Nevinně o víně. Povídání o víně  a 

představení vín z nejstarších morav-
ských vinic. Náměstíčko před syna-
gogou.

16.30 hodin
Tančení před synagogou - třebíč-

ský taneční soubor Yocheved
17 hodin
Swing Trio Telč  - koncert v Zadní 

synagoze.
17 hodin
Žonglérská dílna před synagogou
17.30 hodin
Fotografování s rodinou Bauero-

vou
18.30 hodin
Večeříme s recepty a nápady por-

tálu Pažitka.cz
18.30 hodin
Račte vstoupit k Bauerům
19 hodin
Allepestaky (Třebíč) - mul-

tižánrová skupina o čtyřech rukách 
a nohách, dvou kytarách, hlasech a 
jednom ukulele, to vše na náměstíč-
ku před synagogou.

20 hodin
Mackie Messer Klezmer Band – 

koncert U židovské brány.
21.30 hodin
Mazlíček – Hugo Haas a Adina 

Madlová v kouzelné černobílé kome-
dii Martina Friče z roku 1934. Přijďte 
zavzpomínat na staré časy. Promítá-
me u lávky.

Neděle 19. 7.
8 – 10 hodin Snídaně v trávě - ran-

ní piknik na břehu řeky U Židovské 
brány, menu v pravém piknikovém 
koši, deky k zapůjčení nebo vlastní

9 hodin
Příjezd historické hasičské tech-

niky a její výstava před synagogou 
(Hasičské muzeum Heraltice)

11 hodin
Ukázky hašení nejstarší ručními 

hasičskými stříkačkami z konce 19. 
století

11.30 hodin
Račte vstoupit k Bauerům
13 hodin
Ukázka hašení před synagogou 

historickou hasičskou stříkačkou 
HYDROFOR z 80. let 19. století

13.30 hodin
Račte vstoupit k Bauerům
13.30 hodin
Soutěž: Zapojte se do slosování 

o domácí minigril. Nechte se pře-
kvapit a přijďte se s námi pobavit k 
plotně! - Pažitka.cz

14 hodin
Módní variace První republiky 

– přehlídka – Míša & Míša
14.30 hodin
Chyťte zloděje! Klub vojenské 

historie v akci (29. pěší pluk „plk. 
Josefa Jiřího Švece“ Jindřichův Hra-
dec)

15 hodin
Ukázka zásahu požáru střechy 

synagogy s využitím motorové stří-
kačky ze 60. let minulého století a 
jedinečného výsuvného historické-
ho žebříku z roku 1896

15.30 hodin
Židé v Třebíči - přednáška Jitky 

Padrnosové z třebíčského archivu. 
Zadní synagoga.

Historická hasičská technika 
bude celý den vystavena na pro-
stranství před synagogou s mož-
ností odborného výkladu zájem-
cům, v průběhu výstavy mimo 
zásahy bude možná projížďka his-
torickým hasičským autem Steyr.

klezmerem a jidiš hudbou původem 
z východní Evropy. 

Během dne probíhají prohlídky 
Zadní synagogy, židovské domác-
nosti a řeznictví s košer vínem a 
košer mokem pro děti.

Úterý 28.7.   
17 hodin
MAMALöR /Ostrava/ - koncert    
Jejich hudba je inspirována 

klezmerskými melodiemi, písněmi 
potulných židovských hudebníků z 
východní Evropy. 

Během dne probíhají prohlídky 
Zadní synagogy, židovské domác-
nosti a řeznictví s košer vínem a 
košer mokem pro děti.

Středa 29.7.
16 hodin
KRA V KIDS, KRA V MAGA - výu-

ka a ukázky - Izraelský sebeobranný 
systém pro děti

19 hodin
CAPPELA - koncert 
Líbivé klezmerové melodie ze 

Strážnicka. 
Během dne probíhají prohlídky 

Zadní synagogy, židovské domác-
nosti a řeznictví s košer vínem a 
košer mokem pro děti.

Čtvrtek 30.7.   
16 hodin  
KOŠER SNOUBENÍ - chutě a 

vůně židovské kuchyně a košer vína
19.30 hodin
RA BIGABI A G. - koncert
Jedinečný klezmer ze Slovácka. 
Během dne probíhají prohlídky 

Zadní synagogy, židovské domác-
nosti a řeznictví s košer vínem a 
košer mokem pro děti.

Pátek 31.7.
13 hodin
PUTOVÁNÍ ZA ŽIDOVSKOU 

MINULOSTÍ ŽIDOVSKÉ ČTVR-
TI V TŘEBÍČI S JITKOU PADR-
NOSOVOU

15 hodin
O ESTER - divadélko Feigele Vidy 

Neuwirthové - pro malé i velké
Během dne probíhají prohlídky 

Zadní synagogy, židovské domác-
nosti a řeznictví s košer vínem a 
košer mokem pro děti.

Sobota 1.8.      
PUTOVÁNÍ ZA ŽIDOVSKOU 

HISTORIÍ ŽIDOVSKÉ ČTVRTI 
V TŘEBÍČI S JITKOU PADRNO-
SOVOU

ŽIDOVSKÉ ŽENY S NOBELO-
VOU CENOU - přednáška Zuzany 
Prudilové z ŽOB.

TABASKER - koncert 
(změna místa konání - koná se na 

dvorku U Židovské brány)
Směsici klezmeru, gypsy a folku 

k tanci i poslechu zahrají plzeňští 
muzikanti.

KA RINE SARKISJAN & PRESS-
BURGER KLEZMER BAND - 
koncert

Fenomenální arménská zpěvač-
ka, klavíristka a skladatelka vystoupí 
jako host Pressburger Klezmer Ban-
du z Bratislavy.

Během dne probíhají prohlídky 
Zadní synagogy, židovské domác-
nosti a řeznictví s košer vínem a 
košer mokem pro děti.



Oddlužení dle insolvenčního
zákona nově i pro OSVČ 
- zastavíme exekuce, dražby a vymáhání
- snížíme Vaše dluhy až o 70%
- servis do úplného vyřízení
e-mail: InsolvenceVysocina@seznam.cz
tel.: 776 707 113

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

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

Kosmetika Miloslava Cejnková – hotel 
Zlatý kříž v Třebíči nabízí kompletní 
ošetření pleti pro ženy i muže, barvení 
obočí, řas, depilace. Čištění pleti ultraz-
vukovou špachtlí, laserové ošetření  pleti. 
Každé pondělí dny Yasminky – pleťové 
ošetření kosmetikou Yasminka za 200,- 
Kč ( příjemný relax i v polední pauze ). 
Prodej kosmetiky For life, přírodní kos-
metiky Yasminka. Nově zelené potraviny 
Green Ways (chlorella, ječmen).Více na: 
www.kosmetikacejnkovacz.goneo.cz, 
Tel.: 724 662 729 

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

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

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

Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 724 658 835.

Zaměstnání

Překlady a tlumočení 

Služby Video

Výklad karet

Náplně do tiskáren

Nabízí sečení trávy - křovinořez 
nebo sekačka. Práce motorovou pilou, 
vyřezávání náletových křovin. Stříhání 
živých plotů benz. plotostřihem, likvidace 
větví štěpkovačem. Mobil: 722 718 797 
nebo 737 881 944.

Služby domácnostem

Autopříslušenství

SPECIÁLKA AUTONOSIČE - AUTO-BOXY 
BONA Voborný,  Prodejna přemístěna 
na ul. B. Němcové Třebíč PRODEJ - 
PŮJČOVNA. Zajímavé ceny nosičů: lyží 
4pár od 540,-, FaFelod 800, OCT-FAB od 
1100,-, OCT II-FAB II od 1190,-, příčníky 
od 690,- autoboxy od 2300,-, nosiče na 
závěsné zařízení. Záruka, Servis
Tel. 724 555 204, 
www.autonosicetrebic.cz 

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

Koupím

Prodej

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, ren-
ovace parket, průmyslové lité podlahy, 
včetně dodání materiálu. 

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

Podlahářské práce

Kosmetika

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

Koupím staré hračky na baterku, klíček, 
bovden, auta, vlak, loď, pásák, dělo, 
vojáčky, stavebnice, hry, kostky, panenky, 
kočár aj. Dobře zaplatím. 

Tel.: 603 146 473
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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. 

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

TRÁMY, PRKNA z demolice, demontáž 
zajistím, t.: 777 196 200

Motocykl Jawa 550 ( zvaný pařez ), i 
vrak + náhradní díly. Tel.: 724 468 463, 
michal186@seznam.cz

TAK UŽ NE!  TRÁPÍ VÁS?
* vypadávání obočí?
* nemáte žádné obočí?
* světlé a nevýrazné obočí?
* nedokonalý tvar obočí?
Jak má vypadat tvar vašeho obočí? Jak 

mít obočí permanentně upravené, bez 
každodenního malování a omezování?
AMARYLLIS - kosmetický salon
 - expert na obočí má řešení

* nová přirozená permanentní metoda
- vláskování obočí
PROVÁDÍME TAKÉ
MIKROPIGMENTACI 
OČNÍCH LINEK A RTŮ
* přirozený trvalý make-up bez bolesti 

a bez náročného hojení
* s tímto inzerátem získáváte 
bonus 200 Kč na mikropigmentaci 
do 31. 7. 2015
www.kosmetika-trebic.cz, 
Mob.: 777 668 503 
- Veškrnová Andrea

Půjčovna strojů na čištění koberců, ča-
lounění a mytí oken.
Čištění peří, šití a renovace péřových 

dek a polštářů, péřové bederní pásy.
Opravy oděvů, šití ochranného prádla 

pro inkontinentní.
Jana Roubcová, Luční 989/4, 
67401 Třebíč, tel,: 737 938 820, 
e-mail: aromax@seznam.cz, 
www.in-tex.cz

DÁREČKY ZA HUBIČKU. BAZAR - likvi-
dace reklamních předmětů. Deštníky od 
20 Kč, Batohy, brašny, ledvinky od 30 Kč, 
hrníčky, propisky od 0,1 Kč, nožíky, kleš-
tě, hrníčky, dárkové sady na víno, oděvy, 
dětské hračky.Velké množstevní slevy! 
Volejte, zašleme seznam v tabulce. 
T: 777 990 049,
e-mail: dareckyzahubicku@seznam.cz

Pronajmu částečně vybavený byt 3+1 v 
Třebíči ul. gen. Svobody. T: 775 926 653

HLEDÁTE PRÁCI? Jste osoba zdravotně 
nebo sociálně znevýhodněná? Volejte: 
733 741 779

Ochutnejte speciality šéfkuchaře Jana Hájka 
v nové nekuřácké restauraci Hotelu ATOM

Velkomeziříčská 640/45  674 01 Třebíč Tel.: +420 568 820 791
+420 739 348 914 info@restauracemolekula.cz  www.restauracemolekula.cz
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Ve chvíli, kdy zranění vyřadila 
všechny tutové medailisty ( Janíč-
ková, Svoboda, Dolák), brali atle-
ti Spartaku Třebíč MČR juniorů a 
dorostu v Ostravě spíše jako loterii. 
K medaili v ní měli blízko fi nalisté 
Němec, Tomek a Vilímek, nakonec 
však uspěla závodnice, pro kterou 
byla republika vlastně prvním vel-
kým letošním závodem. 

Talentovaná Bára Doležalová si 
k obvyklé dálce přidala trojskok a 
posledním pokusem smazala vrásky 
z čela trenéra Klinera. Skokem dlou-
hým 11,47 m vybojovala bronz a v 
třebíčských historických tabulkách 
se zařadila na druhé místo za Ivetu 

Mičkovou, která v roce 2000 dosáhla 
výkonu 11,97 m. 

Výkony závodníků Spartaku Tře-
bíč na MČR juniorů a dorostu v 
Ostravě: Junioři: 800 m: 11. Škrdlo-
vá 2:32,09. 110 m přek: 7. Němec 
15,29 (v rozběhu 15,05). Dálka: 
10. Doležalová 534, Trojskok: 3. 
Doležalová 11,49. Kladivo: 7. Tomek 
47,42, 11. Nejedlý 38,70. Oštěp: 11. 
Škrdlová 31,97 – 14. Mikoláš 43,46. 
Dorost: 100 m: 20. Růžičková 13,34. 
Dálka: 14. Růžičková 496. Koule: 
6. Vilímek 13,96. Disk: 5. Vilímek 
43,16 – 12. Neumannová 29,54. Kla-
divo: 12. Nováčková 38,76.

 Milan Zeibert

Trojskokanka Doležalová 
skončila třetí

Oštěpařka 
Chlumecká 

byla stříbrná 
na olympiádě krajů
Olympiáda dětí a mládeže nebo-

li „olympiáda krajů“, protože v ní sou-
těží krajské reprezentace, přinesla dal-
ší úspěch třebíčské atletice. Z Plzně 
do Třebíče z ní putuje jediná medaile, 
má hodnotu stříbra a patří svěřenky-
ni trenéra Vaňka Denise Chlumecké. 
Zasloužila se ji za hod dlouhý 41,21 
m, který je okresním rekordem žákyň 
a zároveň druhým nejlepším výkonem 
letošních republikových tabulek. Více 
má jen vítězka olympiády Vedrová z 
Vítkovic, která v Plzni reprezentovala 
Moravskoslezský kraj (42,37 m), třetí 
v tabulkách je rovněž třetí z olympiá-
dy, litvínovská Zábojníková (40,34 m), 
jinak členka výpravy Ústeckého kraje.   
 -miz-

Na Vysočinu putuje další cenná 
sportovní trofej díky kadetům klubu 
Třebíč Nuclears, kteří vyhráli Český 
baseballový pohár (ČBP). Ten je po 
mistrovství České republiky druhým 
nejvýznamnějším turnajem v mlá-
dežnickém baseballu.

Současní hráči Třebíče do 15 let 
jsou úřadujícími mistry ČR v mlad-
ších kadetech z loňského roku. 
Letošní pohár se hrál ve formátu 
dvou základních skupin, jejichž vítě-
zové nastoupili proti sobě přímo ve 
fi nále. Nuclears si postupně pora-
dili s Technikou Brno 17:4, Hro-
chy Brno 9:1 a v přímém souboji o 
postup do boje o zlato porazili Eag-
les Praha 6:3.

Ve fi nále čekal hráče Nuclears tra-
diční rival Draci Brno. Třebíč se uja-
la vedení 3:1, ale Brňané na začátku 
poslední směny vyrovnali na 3:3. V 
dohrávce zápasu Nuclears dokázali 

hitem Martina Švihálka stáhnout ze 
třetí mety běžce Robina Vávru pro 
vítězný doběh, a poprvé v historii 
tak vyhrát Český baseballový pohár 
kadetů.

Ve stejný čas bojovali ve fi nále ČBP 
také starší žáci Třebíče, a to s Eag-
les Praha. Mezi jedenáctiletými se 
nakonec z vítězství radoval soupeř, 
který udolal Třebíč rozdílem jedi-
ného doběhu 7:8. Finálový zápas 
poznamenalo hned v úvodních smě-
nách zranění třebíčského hráče Jana 
Urbánka. Tomu při slajdování na 
metu obránce Eagles šlápl na ruku 
tak nešťastně, že mu zlomil prst.

Z poháru tedy vezou starší žáci stří-
bro. Vrcholem této kategorie je mis-
trovství ČR v baseballu, které bude 
na podzim hostit třebíčský areál Na 
Hvězdě. Před domácím publikem se 
mladí hráči Nuclears určitě budou 
snažit vybojovat titul.  -zt-

Třebíč vyhrála Český 
baseballový pohár kadetůPetr Mejzlík ovládl v německém 

Hannoveru kategorii nad 50let a stal 
mistrem světa v kvadriatlonu na dlou-
hé trati. Obhájil titul starý pět let z 
Kolína nad Rýnem. Mistrovský závod 
se konal v rámci sportovního svátku 
Wasserstadt Hannover-Limmer Tri-
athlon-WQF World Championships 
(long distance). 

Závodníci ze šesti zemí /SRN, Špa-
nělska, Francie, V. Británie, Wallesu a 
ČR/ ráno 7.června odstartovali plavec-
kou částí na trať dlouhou 3,8 km, násle-
dovalo 90 km cyklistiky, 20 km jízdy 
na kajaku a závěrečných 21,1 km běhu. 
Po vydařeném plavání za 1:16,05 h se 
Mejzlík usadil na čele své kategorie, 
po zbytek závodu již před sebe nikoho 
nepustil a cílovou fotobuňkou proběhl 
v čase 8:37,53 h /celkově 16./. Druhé 
místo obsadil Nicholas Brice z V. Britá-
nie /8:53,56 h a 3. místo patřilo domá-
címu závodníkovi Th omasi Schmelze-
rovi /9:07,19 h/.

Mejzlík se stal mistrem světa

PETR MEJZLÍK se stal mistrem světa.
 Foto: archiv P. Mejzlíka

Předposlední červnový víkend byl 
přímo nabitý triatlonovými událost-
mi a ne jen tak ledajakými. Závod-
níci třebíčského okresu se zúčastni-
li hned tří Mistrovství ČR. První z 
nich začalo v sobotu v sedm hodin 
ráno závodem v Otrokovicích.

Nejpopulárnější triatlon na iron-
manských tratích v České republi-
ce přivítala rekreační oblast Štěr-
koviště. XIV. ročník závodu TUFO 
Moraviaman triatlon je součás-
tí prestižní série FORD CZECH-
MAN TOUR a zároveň byl také 
MČR v dlouhém triatlonu.

Hlavního závodu se zúčastnilo 
392 závodníků. Ti si své síly v pla-
vání změřili na 3,8 km dlouhé trati, 
složené ze tří okruhů v přírodním 
koupališti Štěrkoviště. V následující 
cyklistice absolvovali čtyři okruhy 
po 45 km a zdolali tak vzdálenost 
180 km. 

Finále závodu tradičně patři-
lo maratonu-běhu na 42,2 km. Na 
start se postavil Karel Špaček z M. 
Budějovic a Petr Mejzlík z TJ Sp. 
Třebíč, oba v kat. 55-59 let. V kon-
kurenci devíti závodníků Karel Špa-
ček obsadil 2. místo časem 11:10,55 

h, a stal se tak vícemistrem ČR. Pet-
ru Mejzlíkovi 13 dní po zisku titulu 
mistra světa v dlouhém kvadriatlo-
nu stupně vítězů unikly o pouhých 
1:37 min, a obsadil tak nepopulární 
4. místo /11:59,01 h/.

Mistrem ČR se stal Petr Vabrou-
šek ze Zlína, a obhájil tak loňský 
titul za 8:44:19,2 h.

Dalším mistrovským závodem a 
současně i Světovým pohárem /SP/ 
byl závod v kvadriatlonu v Týně 
nad Vltavou. V tomto závodu se 
představil v kat. nad 60 let Zdeněk 
Mikoláš z klubu Ledních medvě-
dů Třebíč. Obsadil v ní na trati 1-5-
24-5 km /pl.-kajak-kolo-běh/ čtvrté 
místo v rámci SP v hodnocení Mis-
trovství ČR bral bronzovou medaili 
za čas 2:28,51 h. Vítězem závodu se 
stal Slovák Michal Buček.

Posledním víkendovým závodem 
byl nedělní druhý závod Českého 
poháru v olympijském triatlonu v 
Račicích, který byl zároveň Mis-
trovstvím ČR pro dorost, juniory a 
dospělé.

Nejprve se na start postavili žáci, 
kterým bylo zrušeno plavání kvů-
li chladnější vodě (20,5 stupně) a 

velmi chladnému počasí (14 stup-
ňů). Duatlon v podobě 2 km běhu, 
10 km kolo a 3 km běhu dokon-
čil Tomáš Kříž na 3. místě a Tereza 
Ciprušová skončila na 13. místě. 

Polední společný start dorostenců 
a juniorů již provázelo příjemněj-
ší počasí - téměř bezvětří a teplota 
kolem 20 stupňů. Trať měla tradič-
ních 750 m plavání, 20 km kolo a 5 
km běh. 

Jan Trutna předvedl fantastic-
ký výkon na kole, nejlepší ze všech 
dorostenců a juniorů, ale bohužel 
mu nevyšel závěrečný běh, a tak 
časem 59:15 min skončil na 5. mís-
tě. Svoji premiéru v ČP v triatlonu 
zvládl Adam Roth, který skončil 
na 13. místě v čase 1:07:01. Výbor-
ný výkon předvedla v plavecké čás-
ti Radka Březnová, která vylézala 
z vody v šestičlenné skupině nej-
rychlejších závodnic. 

Pomalejším depem ztratila kon-
takt, ale závěrečným během se 
propracovala na 4. příčku v čase 
1:08:30 h. V závodě mužů na olym-
pijské trati (1,5-40-10) skončil na 
4. místě Luboš Hála v čase 2:15:56 
h.   -zt- 

Triatlonisté se nenudili

Absolutním mistrem světa se stal 
domácí Th oralf Berg /6:55,17 h/, před 
Čechem Leošem Roušavým /7:00,35 
h/ a Španělem Pecesem Garciou 
/7:04,21 h/.  -zt-

Na sklonku dubna se konalo mis-
trovství České republiky v kuželkách 
jednotlivců a jednotlivkyň všech 
věkových kategorií. Z kuželkářské-
ho oddílu TJ Třebíč, se přes přebory 
okresů, krajů a oblastí, probojovali na 
tuto vrcholnou akci jen junior Franti-
šek Caha a seniorka Marie Vojtková.

Marie Vojtková, po zisku dvou stří-
brných medailí z minulého roku, pat-
řila mezi seniorkami k favoritkám, ale 
těch při startu velkého počtu ligových 
kuželkářek bylo více. 

První start v kvalifi kaci ve Vracově 
se Vojtkové nepovedl podle představ 
a v konkurenci 48 účastnic ji výkon 
526 kuželek stačil jen na 18. místo, 
které však stačilo na postup mezi fi ná-
lovou čtyřiadvacítku. 

V neděli pak musela na start mezi 
prvními závodnicemi. Její hra však již 
byla velmi dobrá a výkon 567 kuželek 
znamenal vítězství ve fi nálovém star-
tu a zisk titulu Mistryně České repub-
liky v jednotlivkyních. 

V součtu s výkonem z kvalifi kace 
ji pak katapultoval z osmnáctého na 
třetí místo v soutěži v kombinaci a 
přinesl ji druhou, tentokrát bronzo-
vou medaili. Za tři sezóny v barvách 

Marie Vojtková sbírá medaile
TJ Třebíč tak dokázala zkompleto-
vat svoji sbírku medailí z Mistrovství 
České republiky.

Mezi elitu seniorek se rovněž probo-
jovala Marie Ježková z TJ BOPO Tře-
bíč. Výkonem 520 kuželek ve fi nále a 
541 kuželek v kvalifi kaci ji pařilo pěk-
né dvanácté místo v obou soutěžích. 

V kategorii juniorů startoval Fran-
tišek Caha. V kvalifi kaci předvedl 
solidní výkon 568 kuželek, který sta-
čil v konkurenci 36 závodníků na čtr-
náctou příčku a postup do fi nále. 

Druhý den se mu však dařilo pod-
statně hůř a výkonem 531 kuželek se 
propadl na 23. místo v jednotlivcích 
a 22. místo v kombinaci. O mistrov-
ské tituly se na padavé kuželně v Blan-
sku rozdělili domácí závodníci Jakub 
Flek 645 a Martin Procházka 1.244 
kuželek.  -jd-
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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

3.- 6. 7. 2015 Alpy - Totes Gebir-
ge. Pohoří tvoří největší vápencová 
náhorní pláň v Alpách s jezery. Fer-
rata na nejvyšší vrchol Grosser Priel 
(2512 m) je jedna z náročnějších v 
Rakousku. Túry jsou dlouhé s výš-
kovým převýšením přes 1000 m. Pro 
výstup po ferratách nutné povinné 
vybavení na zajištěné cesty.

4. 7. 2015 Kamenské aleje, turis-
tický pochod v Kamenné, start Žiž-
kův kopec, trasa pěší 20 km, cyk-
lo 50 km. Odjezd vlakem z Třebíče 
hl. n. v 6.09 nebo 8.33 / z Boroviny 
v 6.12. Návrat vlakem z Kamenné v 
14.20, 16.20, 18.19.

6. 7. 2015 Vzpomínková vycház-
ka na Rasťu Milučkého: Třebíč - 
Klinky - Pocoucov - Syenitové ská-
ly - Budíkovice - Třebíč (12 km). Po 
vzpomínce na turistické základně 
odchod na trasu. Sraz v 9.00 hodin 
na turistické základně u Babáku, pří-
chod do Třebíče nebo MHD z Budí-
kovic.

9.- 12. 7. 2015 Slovenský let-
ní sraz turistů – Velký Meder. Pro-
gram s poznáváním kulturních a pří-
rodních krás Slovenska a Maďarska: 
pohoří Tríbeč. Burda, Bakony s hra-
dem Csesznek, Vértes, Pilišské vrchy, 
oblast Sokoró, vodní svět Gabčíkovo, 
Velký Meder s termály. Odjezd vla-
kem z Třebíče v 4.12, návrat z Trebi-
šova v neděli v 14.21.

11. 7. 2015 Vysoké Popovice - 
Ketkovice - Ketkovický hrad - Seno-

radský mlýn - Malá skála - Kraví 
hora - Kuroslepy - Sudice - Rapoti-
ce / Kralice (17 - 21 km) nebo Kra-
lice - Březník - Kuroslepy - Sudi-
ce - Rapotice (11 km). Navštívíme 
novou vyhlídkovou plošinu Kalime-
ta u Kuroslep (na kruhovém hotelu s 
restaurací se nachází největší vyhlíd-
ková plošina na Moravě). Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 8.39 / z 
Boroviny v 8.25. Návrat vlakem z 
Rapotic v 14.31, 16.31.

11. 7. 2015 Napříč Havlíč-
kobrodskem, turistický pochod, 
start před nádražím ČD v Havl. Bro-
dě (6.00 - 8.30), cíl v Golčově Jení-
kově (12.00 - 15.45) na ubytovně 
TJ Sokol, trasa pěší 35 km, cyklo 45 
a 69 km. Trasa vede přes Nasavrky, 
Zhoř, Jakubovice, Leškovice, Vepří-
kov, Jilem, Lysou, Horní Krupou, 
Zbožice, Rozňák. Odjezd vlakem z 
Třebíče hl. n. v 6.09 / z Boroviny v 
6.12. Návrat vlakem z Golčova Jení-
kova v 15.20, 17.20.

11. 7. 2015 Na krásnou samotu, 
turistický pochod v Pelhřimově, start 
9.00 na náměstí, cíl na Křemešníku, 
trasy pěší 10, 15, 20 km, cyklo 20, 
30, 40 km. Z Křemešníku lze pokra-
čovat na vlak do Zajíčkova, Dobré 
Vody, Nové Bukové, Horní Cerek-
ve, Batelova, Dolní Cerekve, Kostel-
ce. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.09 / z Boroviny v 6.12 (v Jihlavě v 
7.35 přestup na autobus), návrat vla-
kem podle zvolené zastávky.

11. - 18. 7. 2015 Mezinárodní 
týden turistiky na Valašsku, turis-
tický pochod ve Vsetíně, start 

v budově MěÚ, trasy pěší 10 až 30 
km. Trasy vedou do oblasti Vsetín-
ských vrchů, Beskyd, Hostýnských 

vrchů, Vizovických vrchů, Javorní-
ků a na Slovensko. Možná účast jen 
některé dny. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 9.24 (přestup Brno a Hra-
nice), příjezd do Vsetína v 13.40. 
Návrat vlakem ze Vsetína v 8.20, 
12.20, 13.52.

18. 7. 2015 Putování s Třeben-
skými hasiči, turistický pochod, 
start od 8 hod. u hasičárny v Třebeni-
cích, trasy pěší 13 a 23 km, cyklo 26 
km. Trasy vedou přes Žleb, Holou-
bek, Stropešín, zř. hradu Čalonice, 
Dalešice, Hrotovice, Odunec, potok 
Močínek a Valeč. Z Třebíče indivi-
duálně auty nebo na kole - 12 km.

18. 7. 2015 Bedřichovská pade-
sátka, turistický pochod v Jihla-
vě, start sportovní hala Sokolovská 
122C, trasy pěší 15 - 50 km, cyklo 
30 - 100 km. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 6.09 nebo 7.35 / z Borovi-
ny v 6.12 nebo 7.38. Návrat vlakem z 
Jihlavy v 13.30, 14.40, 15.30, 16.40, 
17.30.

25. 7. 2015 Po okruhu Václava 
Vlastníka, turistický pochod, start 
libovolný pěšky nebo cyklo, cíl 11.00 
- 16.00 hod. v Hostákově. 

Z Třebíče se nabízí tyto možnosti: 
8,5 km: Třebíč - Ptáčov - Hostákov, 

13 km: Třebíč - Vladislav - Hostá-
kov, 14 km: Třebíč - Dubiny - Ptáčov 
- Hostákov, 21 km: Třebíč - Padrtův 
mlýn - Dubiny - Ptáčov - Hostákov, 
32 km: Třebíč - Kojetice - Kluč. hora 
- Vladislav - Hostákov, 38 km: Třebíč 
- Kojetice - Čechočovice - Padrtův 
mlýn - Dubiny - Ptáčov - Hostákov

Další ze zastávek ČD: Vladislav 
(4 km), Krahulov (16 km), Okříšky 
(22 km), Číchov (27 km), Bransou-
ze (29 km), Dolní Smrčné (31 km), 
Náměšť n/O (18 - 29 km)

Návrat z Hostákova: do Třebíče 
na MHD (6,5 km), do Ptáčova na 
MHD (4 km), do Vladislavi na vlak 
ČD (4 km)

29. 7. - 2. 8. 2015 Český ráj, zájezd. 
ST: Spálov, podél Jizery Riegrovou 
stezkou do Semil a přes Suché ská-
ly. ČT: z Mašova přes 15 km labyrint 
skalních útvarů, vyhlídek, hradů, zříce-
nin, lázně Sedmihorky k zámku Hrubá 
skála. PÁ: z Rovenska pod Troskami 
16 km přes Borek, Tachovské vodopá-
dy, po NS Podtrosecké údolí a Dolní 
mlýn na Trosky. SO: Drábské světnič-
ky, Valečovské skalní světničky, rok-
le, zakončení Mnichovo Hradiště, kde 
je zámek s velkým parkem. NE: Pra-
chovské skály, průchod pískovcovým 
skalním městem s osmi vyhlídkami.
 -zt-

Moderní gymnastky z oddílu SK MG 
BAVER Třebíč mají za sebou jarní sezónu 
jednotlivkyň. Náročné tréninky zúročily na 
mistrovství republiky hned v několika kate-
goriích. Nejúspěšnější svěřenkyní trenérky 
Michaely Křenkové je po mistrovství repub-
liky dorostenek, jež se konalo ve Žďáře nad 
Sázavou 23. května, Eliška Dočkalová.

„Eliška na sobě velice zapracovala, nejen 
fyzicky, ale hlavně psychicky, což bylo velmi 
důležité. Podala maximální výkon a já jsem na 
ni pyšná,“ řekla spokojená Křenková. 

Dočkalová získala celkové třetí místo a 
odvezla si ještě další dvě medaile. Stříbro 
vybojovala mezi téměř čtyřiceti gymnastka-
mi i za sestavu s kužely a s obručí. V celko-
vém pořadí se neztratila ani Lucie Švédová, 
bývalá svěřenkyně trenérky Křenkové, která 
nyní reprezentuje brněnský klub. Ta skonči-
la na šestém místě.

Pro BAVER bylo vrcholem sezóny mistrov-
ství kadetek, které pořádal moderně-gym-
nastický klub v Třebíči. Do Třebíče se sjely 
gymnastky z celé republiky a městská hala 
TJ Spartak byla dva dny plná gymnastek, 
rozhodčích, trenérek, rodičů a fanoušků. 

„Organizace tohoto závodu je velmi nároč-
ná. Mistrovství republiky má přísná kritéria, 
vše musí probíhat podle pravidel a hladký chod 
je nutnou podmínkou. Myslím, že v Třebíči se 
nám to povedlo, slyšela jsem slova chvály ze 
všech stran,“ vysvětlila Křenková. 

I na domácí půdě měly třebíčské gymnast-
ky své zástupkyně. Lucie Nováčková a Natá-

Gymnastka Dočkalová má republikový bronz

ELIŠKA  DOČKA LOVÁ (vlevo) se svou trenérkou Michaelou Křen-
kovou. Foto: archiv oddílu

lie Sobotková se probojovaly ze 48 gym-
nastek do fi nálového výběru, a splnily tak 
trenérčina očekávání. 

Neztratila se ani mladá Karolína Vlasá-
ková, která sice zůstala za branami fi nále, 
ale do budoucna je pro Křenkovou vel-
kým příslibem. 

„Závodit před domácím publikem bylo 
fantastické. Měly jsme v našich fanoušcích 
obrovskou podporu, díky které jsme si závod 
mohly naplno užít,“ popsala atmosféru 
mistrovství Lucie Nováčková.

A poslední květnový víkend si svou 
premiéru na nejprestižnějším závodě v 
republice užily i malé naděje třebíčské 
gymnastky Anna Jaitnerová, Linda Pospí-
šilová a Klára Havlíčková. 

Nabité startovní pole téměř padesáti 
gymnastek je sice do fi nále nepustilo, ale 
i tak je trenérka Křenková s jejich výkony 
spokojená. 

„Holčičky ze sebe vydaly maximum. V 
republice je mnoho malých talentovaných 
gymnastek a většina z nich tráví v tělocvič-
ně skoro celý den. Já jsem nyní ráda, že vím, 
že mám v Třebíči malé šikovné gymnastky, 
které sport milují,“ uzavřela Křenková.

Moderní gymnastky nyní čeká příprava 
na podzimní sezónu ve společných skla-
dbách. 

Tvorba nových choreografi í, kondiční 
soustředění, nácvik náročných společ-
ných sestav, na to vše se teď zaměří svě-
řenkyně Michaely Křenkové.  -zt-
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