
Zdeněk Šplíchal 
vystavuje v Hradci
Třebíčský výtvarník Zdeněk Šplí-

chal vystavuje v Hradci Králové. 
Jeho expozice se jmenuje Intui-
ce, inspirace, interpretace. Výstava 
v Galerii AMB potrvá do 30. srp-
na. Další výstava třebíčského malí-
ře v Topičově salonu v Praze potrvá 
do 21. srpna.  –zt-

Semafory 
půjdou déle

Ke změně provozní doby sema-
foru dojde od 1. srpna na křižovat-
ce Rafaelova – Sportovní v Třebíči. 
„Díky četným podnětům od občanů a 
sílícímu provozu na této křižovatce v 
odpoledních hodinách necháme sjedno-
tit provozní dobu semaforu. Nově bude 
semafor v provozu v pracovní dny od 
5 do 17.30 hodin,“ vysvětlil vedou-
cí odboru dopravy a komunálních 
služeb Aleš Kratina. Dříve byl sema-
for v provozu kromě pátku pouze do 
16.30 hodin.  –zt-

Na Jejkově 
bude pouť

Poutní slavnost v kostele Promě-
nění Páně v Třebíči na Jejkově se 
koná v neděli 9. srpna, začíná v devět 
hodin mší svatou, kterou bude celeb-
rovat otec Petr Petřivalský, kapucín 
z Brna. Po mši svaté následuje krátké 
slovo o životě kapucínů dnes a spo-
lečné stolování agapé na farní zahra-
dě. Mariazellská slavnost u kostela 
sv. Martina se uskuteční v neděli 30. 
srpna od 16 hodin.  –zt-

OŽIVENÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO: Součástí Oživeného židovského města v Třebíči se staly Snídaně v trávě - ranní piknik na bře-
hu řeky U Židovské brány. Výdejkyně pochutin se měly co ohánět.  Foto: Antonín Zvěřina

Třebíč navštívil izraelský vel-
vyslanec Gary Koren, vyzdvihl 
statečnost zachránců židov-
ských dětí Antonína Kalina 
a Nicolase Winstona.

 Antonín Zvěřina
 Třebíč

Vlak Lustig – Vlak svobody 2015 
zavítal během své cesty po třech 
zemích, České republiky, Polska a 
Slovenska, v úterý 14. července do 
Třebíče. 

Cesta se uskutečňuje v rámci XVI. 
ročník Mezinárodního festivalu česko-
německo-židovské kultury Devět bran 
jako připomenutí 70. výročí ukončení 

2. světové války. 
Třebíč díky tomuto projektu přivíta-

la vzácného hosta, izraelského velvy-
slance v České republice Gary Korena. 
Ten si nejprve prohlédl  židovský hřbi-
tov, synagogu a z vyhlídky na Hrádku 
židovskou čtvrť i celé město.

Odpoledne se ve velké zasedací 
místnosti setkal s veřejností. Přítom-
na byla také maminka Aleše Dennera 
z Okřešic Eva a zástupkyně sdružení 
FOR JANE Eva Fruhwirtová. 

Aleš trpící svalovou dystrofi í 
Duchennova typu absolvuje v Tel 
Avivu v Izraeli léčení, které mu dává 
naději na uzdravení. Jedná se o jedi-
nou kliniku na světě, která pomoc 
poskytuje.

Hosty uvítal starosta
Vzácné hosty přivítal třebíčský 

starosta Pavel Janata. „Myslím si, že 
na příkladu Aleše se ukazuje, jak si 
dokážeme vzájemně pomáhat,“ kon-
statoval. 

„Dobrý den,“ pozdravil velvyslanec 
lámanou češtinou, ale dál pokračo-
val anglicky. Jeho myšlenky překlá-
dal tlumočník. 

„Myslím si, že je to potřetí či počtvr-
té, co jsem v Třebíči, V České republi-
ce končím druhý rok a těší mě, že s vaší 
zemi máme výborné vztahy,“ zdůraz-
nil Gary Koren v úvodu. 

 (Pokračování na str. 3)

Postiženému Aleši Dennerovi 
pomůže izraelská klinika
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Školy vybraly k ocenění žáky, 
kteří vzorně plní svoje povin-
nosti a dokáží i něco navíc.

 Antonín Zvěřina

Město Třebíč v prostorách obřad-
ní síně Malovaného domu oceni-
lo nejlepší žáky základních škol roku 
2014/2015. Předávání sedmnácti oce-
nění včetně drobného dárku se ujal 
místostarosta Pavel Pacal společně s 
vedoucí odboru školství a kultury Jin-
dřiškou Pánkovou. 

Školy vybraly žáky, kteří kromě vzor-
ného plnění svých školních povin-
ností dosáhli dalších úspěchů a repre-
zentovali školu jak ve vědomostních 
soutěžích – v matematice, chemii, v 
anglickém nebo německém jazyce, v 
recitačních a pěveckých soutěžích, tak 
v různých sportovních odvětvích – v 
gymnastice, volejbalu, soft balu nebo 
baseballu či ledním hokeji.

OCENĚNÍ žáci na společném fotu. Foto: archiv města

Město ocenilo žáky za reprezentaci

„Jsem rád, že jsme se tu sešli v tomto 
počtu. Vypovídá to o tom, že máme na 
školách velmi schopné jedince, kteří děla-
jí aktivity nad rámec svých povinností. Je 
úžasné, že tyto věci děláte s přesvědčením. 
Buďte hrdi na to, že vyčníváte nad ostat-

ní, protože v dnešní společnosti se to moc 
nenosí,“ promluvil krátce k žákům mís-
tostarosta Pacal

Dodal, že je to 27 let a jeden den, kdy 
i on jako žák základní školy v těchto 
prostorách dostal ocenění. Na závěr 

poděkoval všem žákům za vzornou 
reprezentaci školy a města a popřál jim 
hodně úspěchů v dalším životě.

Ocenění za reprezentaci města a 
školy obdrželi: 
1. Denisa Navrkalová, ZŠ a MŠ Bar-
tuškova
2. Marek Patočka, ZŠ a MŠ Bartuškova
3. Karel Říha, ZŠ a MŠ Bartuškova 
4. Natálie Řezáčová, ZŠ Benešova
5. Hana Meluzínová, ZŠ Benešova
6. Michal Nováček, ZŠ Horka - Domky
7. Gloria Gupta, ZŠ Horka - Domky
8. Viktorie Svobodová, ZŠ T. G. M.
9. Adéla Škrdlová, ZŠ T. G. Masaryka
10. Jan Vavřínek, ZŠ Kpt. Jaroše
11. Tereza Filipová, ZŠ Kpt. Jaroše
12. Kristýna Filipová, ZŠ Kpt. Jaroše
13. Adam Veselý, ZŠ a MŠ Na Kopcích
14. Matěj Noha, ZŠ a MŠ Na Kopcích
15. Štěpán Chytka, ZŠ Týnská
16. Veronika Blechová, ZŠ Týnská
17. Jiří Hronovský, ZŠ Týnská

Rada města Třebíč vypůjčí od 
soboty 15. srpna do soboty 19. září 
zábradlí na lávce umístěné mezi 
Havlíčkovým nábřežím a Hasskovou 
zahradou a budovu č. p. 1031 v ulici 
Demlova za účelem vystavení obrazů 
mladých, třebíčských, neznámých a 
začínajících umělců v rámci pořádá-
ní výstavy s názvem projektu „Úhel 
pohledu“.

„Jsme skupina mladých lidí z Třebíče, 
kteří milují umění a zábavu v jakékoli 
podobě. Hlavní myšlenkou našeho pro-
jektu je, aby mladí, veřejnosti nezná-
mí studenti ukázali své obrazy, návr-
hy oblečení nebo svůj hudební talent. 
Tímto chceme pomoci lidem, aby v 
sobě našli porozumění a lásku k umě-
ní,“ říkají pořadatelé.  -zt-

Abonentní legitimace pro novou 
sezónu divadelního předplatného sku-
pin A a B, Hudebního salonu budou 
v prodeji od 10. srpna u pokladny 
Národního domu v Třebíči na Karlově 
náměstí 47.

Uzávěrka předplatného skupiny A je 
v pátek 2. října. Poté budou nepotvr-
zená místa uvolněna pro nové zájem-
ce. Uzavírání nového předplatného pro 
nové zájemce se uskuteční od 5. do 7. 
října. Od 8. října bude zahájen před-
prodej případně zbylých vstupenek 
na první představení skupiny A (Ostře 
sledované vlaky).

Uzávěrka předplatného skupiny B je 
v pátek 11. září. Poté budou nepotvr-
zená místa uvolněna pro nové zájem-
ce. Uzavírání nového předplatného 
pro nové zájemce se koná od 14. do 
16. září. Od 17. září bude zahájen před-
prodej případně zbylých vstupenek na 
první představení skupiny B (Chlap na 
zabití).

Předplatitelům Hudebního salo-
nu z minulé sezóny budou jejich mís-
ta rezervována do 11. září. Od 14. září 
budou na uvolněná místa zařazeni noví 
zájemci. Abonentní legitimace Kruhu 
přátel hudby jsou již v prodeji. -zt-

Mladí budou vystavovat Začne prodej předplatného

Pobočka Sdružení křesťanských 
seniorů ČR byla ustanovena v Třebí-
či. Klub bude sledovat oblast sociální 
a kulturní politiky, neboť důstojnost 
člověka vyžaduje, aby jeho životní 
podmínky ve věku seniora odpoví-
daly jeho životním potřebám, včetně 
duchovní a kulturní oblasti. 

V úzkém kontaktu bude spolupra-
covat se sociálními a charitativními 
institucemi křesťansko-sociálního 
charakteru a dále s institucemi, kte-
ré napomáhají duchovnímu rozvoji 
života starších lidí, a to i v zahraničí, 
v rámci UNESCO. 

„Naše společnost se nemůže vymanit 
z úpadku, pokud nepřijme za základ 

dalšího rozvoje křesťanskou etiku a 
evropskou civilizaci. Pouze na takovém 
základě je možné zachovat i národní 
identitu,“ shodli se zakládající členo-
vé křesťanských seniorů (KS).

Třebíčský Klub KS již vyvolal ve 
městě značný zájem, zakládající čle-
nové uvedli, že by mimo jiné měli 
vytvořit kandidátku do příštích voleb 
městského zastupitelstva. Seniorská 
organizace bude řízena prozatímním 
výborem v sestavě Rostislav Čer-
ný, Jiří Karas, Antonín Malach a Jan 
Schwarz. Členy sdružení mohou být 
občané ve věku nad 55 let, případní 
zájemci se mohou hlásit na emailové 
adrese: rostislav.cerny@atlas.cz.  -zt-

Sdružili se křesťanští senioři

Západomoravská vysoká škola 
v Třebíči zřejmě končí! Správní rada 
rozhodla, že škola už nebude přijí-
mat studenty do prvních ročníků. 
Zastupitelstvo škole odsouhlasilo 
přípěvek ve výši 2,3 miliony korun. 
Pomůže dostudovat studentům, kte-
ří školu navštěvují. Jiskřička naděje 
ale kdesi v dáli ještě nezhasla. Pokud 
by se objevil strategický partner, 
mohla by zůstat škola zachovaná. 

Západomoravská vysoká ško-
la zahájila činnost na podzim 2003 
s deseti studenty. Nabízela tříleté 

bakalářské studium oboru aplikova-
ná informační technologie. Zaklá-
dajícími subjekty byly město Tře-
bíč, Hospodářská komora Třebíč a 
společnost Vivat Akademia. Nyní 
má škola 82 studentů, na příští aka-
demický rok dostala jen patnáct při-
hlášek.

Nabízí výuku v oborech kultur-
něhistorická studia a udržitelný roz-
voj regionu a krajiny. Za semestr stu-
denti platí 20 tisíc korun. Provozní 
náklady pro letošní rok dosahují při-
bližně 1,5 milionů korun.  -zt-

Vysoká škola patrně končí
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 Antonín Kalina se narodil 17. úno-
ra 1902 v Třebíči a zemřel 1. ledna 1990 
v Praze. Jednalo se o československého 
občana, vězněného během druhé světo-
vé války z politických důvodů v koncen-
tračním táboře Buchenwald. Tam se mu 
podařilo různými způsoby zachránit život 
více než devíti stům židovských dětí.

 Sir Nicholas George Winton se 
narodil 19. května 1909 v Londýně a 
zemřel 1. července 2015 v Sloughu. Byl 
to britský makléř a humanitární pracov-
ník, který v roce 1939 zachránil 669 pře-
vážně židovských dětí z okupovaného 
území Československa před transportem 
do koncentračních táborů. Zajistil jim 
odjezd vlakem do Spojeného království.

 Občanské sdružení FOR JANE 
poskytuje fi nanční a materiální podporu 
zdravotně postiženým. Jedná se zejmé-
na o aktivní zdravotně postižené spor-
tovců a lidi, kteří se chtějí začlenit do 
„normálního“ života.

 Aleš Denner trpí svalovou dystrofi í 
Duchennova typu (DMD). Svalová dys-
trofi e neboli ubývání svalstva je gene-
tická choroba. Tělo nemocného si neu-
mí vyrobit bílkovinu dystrofi n, bez níž 
svalstvo nemůže fungovat. Svaly ocha-
bují, až přestanou fungovat úplně, a 
postižený, většinou ani ne plnoletý, umí-
rá z důvodu selhání dýchacího svalstva. 
Příčinou choroby je vrozená mutace, 
tedy chybný zápis v genetickém kódu, 
který není léčitelný. Svalová dystrofi e 
je proto onemocnění smrtelné, léčba je 
pouze symptomatická, omezená na mír-
nění příznaků tak, aby nemocný prožil v 
rámci možností co nejdelší a nejkvalit-
nější život. V Tel Avivu v Izraeli je zatím 
jediné místo na světě, kde by mohlo do-
jít k aplikaci kmenových buněk z důvodu 
zastavení progresivní svalové dystro-
fi e, popřípadě ke zmírnění průběhu této 
nemoci.

Postiženému Aleši Dennerovi pomůže...
(Dokončení ze str. 1)

Připomněl, že Izrael navštívil čes-
ký prezident Miloš Zeman i nejvyš-
ší vládní představitelé. Na oplátku 
Českou republiku navštívili zástupci 
vedení izraelského státu.

„To ale nestačí. Musíme se snažit o 
krásné vztahy i mezi lidmi. A to je úkol 
velvyslanců,“ podotkl. Poukázal, že 
Židé v Třebíči, což ukazuje historie, 
v porovnání s jinými místy v Evropě, 
měli ve městě pro život velice dobré 
podmínky.

„Pak ale přišla druhá světová válka, 
holocaust, v mnoha zejména menších 
sídlech včetně Třebíče to byl konec židov-
ského obyvatelstva,“ poznamenal.

Poděkoval současnému starosto-
vi Pavlu Janatovi i jeho předchůdci 
Pavlu Heřmanovi za všechnu práci, 
kterou věnovali pro záchranu židov-
ské čtvrti v Třebíči, aby tady zůstala 
zachovaná pro další generace. Upo-
zornil, že i v jiných částech repub-
liky dochází k obnově židovských 
památek. Za všechna jmenoval Horní 
Cerekev na Pelhřimovsku, kde úpra-
vami prošel židovský hřbitov.

Antonín Kalina  
„Nelze mluvit o historii Třebíče, aniž 

bychom se nezmínili o osobnosti Anto-
nína Kaliny. Bylo mi ctí jmenovat tuto 
osbnost na vyznamenání in memori-
am Spravedlivý mezi národy,“ připo-
mněl Gary Koren. Naznačil, že zane-
dlouho se uskuteční v Třebíči festival 
Šamajim, který připomene historii 
židů nejen v tomto městě, ale v celé 
České republice. „Jsem velmi vděčný, že 
se taková akce v Třebíči koná,“ netajil 
izraelský velvyslanec.

„Jsem velice rád, že vás tady, Aleši, 

IZRA ELSKÝ velvyslanec Gary Koren (vpravo) předal Aleši Dennerovi něko-
lik dárků. Vedle velvyslance stojí překladatel, vedle Aleše jeho maminka Eva a 
zástupkyně FOR JANE Eva Fruhwirtová. Foto: Antonín Zvěřina

vidím. Brzy pojedete do Izraele na léčbu  
a budu vám držet palce, aby vše dobře 
dopadlo,“ pokračoval. „Děkuji vám za 
pozornost,“ ukončil svoji řeč velvysla-
nec opět česky.

První otázka z pléna směřova-
la k osobnosti třebíčského rodáka 
Antonína Kaliny. „V případě Anto-
nína Kaliny se jedná o člověka, který 
projevil velkou statečnost, kdy za velmi 
těžkých okolností v koncentračním tábo-
ře zachránil zhruba 900 zejména mla-
dých životů,“ nastínil Gary Koren.

Sám se podílel na jeho nominaci na 
vyznamenání Spravedlivý mezi náro-
dy, které dostávají lidé jiné národnos-
ti než židovské, kteří se podíleli na 
záchraně židů během druhé světové 
války. 

Nicolas Winton
Izraelský velvyslanec se zmínil i 

o osobnosti Brita Nicolase Winto-
na, který se též nezištně na záchraně 
židovských dětí v období před dru-
hou světovou válkou. „On na rozdíl 
od jiných lidí věděl, že se blíží katastro-
fa, a ihned začal jednat. Jsem velice rád, 
že byl vyznamenám nejvyšším českým a 
britským vyznamenáním,“ konstatoval 
Gary Koren. Doplnil, že v Izraeli ještě 
žijí děti, které tehdy zachránil. 

Připomněl, že byl jedním z iniciá-
torů jeho jmenování na Nobelovu 
cenu. Dotkl se i osobnosti spisovatele 
Arnošta Lustiga. „Lidé skrze jeho díla 

si mohou uvědomit, co se tehdy v kon-
centračních táborech dělo,“ poukázal.

Ke slovu se dostala Eva Fruhwirto-
vá ze sdružení FOR JANE. „Dovolte 
mi, abych na začátku omluvila manžele 
Vostálovi, kteří iniciativu vymysleli, a já 
je tady zastupuji. FOR JANE uspořáda-
lo sbírku, která je určená na léčení Aleše 
Dennera. Ta si vyžádá 38 tisíc dolarů, 
tedy asi 900 tisíc korun“ zdůraznila.

Sdružení se podařilo během tří 
měsíců shromáždit téměř milion 
korun. „Za to patří všem dárcům vel-
ký dík a zásluhu na přípravě léčení má 
izraelské velvyslanectví,“ naznačila 
Fruhwirtová. Gary Koren vzápětí při-
pomněl i roli českého velvyslanectví 
v Izraeli.

Poděkování
„Chtěl bych za rodinu Kalinovu podě-

kovat panu velvyslanci a celému státu 
Izrael za ocenění, které Antonín Kalina 
obdržel. Vynikal skromností, protože 
se nikdy o této činnosti nikomu nezmí-
nil. Děkuji i městu Třebíči, které mu též 
udělilo vysoké vyznamenání,“ uvedl 
Jaromír Stehlík.   

Eva Dennerová připustila, že Alešo-
vo léčení je pro rodinu velká událost, 
protože bude první, kdo něco takové-
ho absolvuje. „Je to pro něj velká šance. 
Nemoc jsme zjistili, když měl dva roky, 
a trpí vzácnou formou nemoci, na kte-
rou neexistují žádné léky,“ konstatova-
la. Pevně věří v synovo uzdravení.

Poslední třebíčské kroky velvyslanec 
absolvoval ve vlaku Lustig, kde si pro-
hlédl výstavu věnovanou holocaus-
tu. Večerní divadelní inscenace Mod-
litba pro Kateřinu Horovitzovou na 
motivy Arnošta Lustiga se nezúčast-
nil, měl jiný program. Přislíbil svoji 
účast také na festivalu židovské kultu-
ry Šamajim, který v Třebíči začíná 27. 
července.

Vážným zájemcům nabízíme:
    práci vhodnou pro invalidní a starobní důchodce
     práci v kulturně zajímavém prostředí
    mzdu 67,- až 74,- Kč/hod 
    práci pro stabilního zaměstnavatele
    možnost profesního rozvoje
    příspěvek na rehabilitace a rekreační pobyty dětí

Požadujeme: 
     zodpovědnost, spolehlivost

    trestní bezúhonnost

VKUS-BUSTAN  s. r. o.V
firma s dlouholetou tradicí ve službách ostrahy majetku a osob, přijme

STRÁŽNÉ 
pro pracoviště Jaroměřice nad Rokytnou, 
Náměšť nad Oslavou 

Zájemce žádáme o zaslání životopisu na e-mail: petra.skoumalova@vkus-bustan.cz
 více informací na tel. č. 725 466 606844 198 198

Rychlá půjčka
bez rizika
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Třídenní festival Oživené město v třebíčské 
čtvrti Zámostí opět nabídlo bohatý program 
pro všechny generace.

 Antonín Zvěřina

Pátek 17. července
15 hodin: Slunce pálí jak ďas, zpívá se v jedné 

country písničce a nic si s tím nezadá sluníčko, 
které svítí na židovskou čtvrť v Třebíči. Začíná fes-
tival Oživené město, ale ani pořadatelé neplánují 
nával návštěvníků. 

Nelákají je ani stánky s různým zbožím, ani 
muzika před informačním centrum u Zadní 
synagogy. Postává či posedává tam jen hrstka li-
dí a všichni prodejci si jistě uvědomují, že žádný 
zázračný kšeft  je nečeká. 

Pot se line po těle, vyčkáme na produkci něko-
lika písniček a ukázku umění kejklířky, ale navíc 
nemáme vnitřní sílu. Mysl by možná zůstala, ale 
tělo hlásí jediné, vodu, vodu, vodu. 

Zbaběle prcháme na hlavní třídu a osobní auto-
mobil míří k nedaleké nádrži Markovka, kde se 
noříme do vln a smýváme ze sebe pot i palčivé slu-
neční paprsky. Ale pssst, nikde to neříkejte. Hlav-
ně ne pořadatelům. 

Večer Židovské město na chvíli zkrápí déšť. Ještě 
před tím silný vichr čechrá stánky a deštníky, ale 
přes svoji sílu mnoho škody nenatropí. Bohužel 
přeháňka příliš osvěžení nepřinesla. Alespoň se 
ale může na festivalu zdárně dokončit plánovaný 
program. 

Sobota 18. července 
8 hodin: Slunce pálí jak ďas, ale to bychom se 

opakovali. Ale my spěcháme na nábřeží při vstupu 
do židovské čtvrti. V programu stojí: Snídaně v 
trávě - ranní piknik na břehu řeky U Židovské brá-
ny, menu v pravém piknikovém koši, deky k zapůj-
čení nebo vlastní.

To si nechceme nechat ujít, aniž by nás láka-
ly podávané pochutiny. Před stánkem, kde jsou 
snídaňoviny k mání, se vine pěkný lidský had. 
Každý dostane, co jeho hrdlo ráčí. Známý třebíč-
ský otužilec a sportovec Zdeněk Mikoláš přišel 
s manželkou v dobovém obleku.

„Ráno jsme nevěděli, co počít, tak jsme vyrazi-
li sem,“ vysvětluje. A hned se kasá, že se během 
chvilky naučil hrát na hudební nástroj. S laska-
vým svolením majitele nám ukazuje, že na fl aši-
net opravdu umí. Rozvážně točí klikou, později to 
zvládnou i malé děti, ale to Zdeňkovi z dobré nála-
dy nic neubere. Ostatně ji má při sobě při každém 
setkání.

Hledáme první piknikující. Po schodech stoupá-
me na hráz, která má historickou čtvrť ochránit od 
povodní. Sestupujeme na nábřeží a skutečně vidí-
me první milovníky snídaně na břehu řeky Jihlavy. 
A že jim chutná. 

V blízkosti stánku staví dva muži kolotoč. Vypa-
dá opravdu netradičně, je to historický kus, není to 
historický kus? Na naši otázku nám jeden z mužů 
lakonicky odpovídá: „Už něco pamatuje.“ A dále se 
věnuje sestavování kolotočové stavebnice. Inu, ať 
každý posoudí sám. 

Snídaně má trvat do desíti hodin, ale přicháze-
jí další a další zájemci, takže obsluha se opravdu 
musí činit. Míříme na hlavní ulici, kde už panuje 
čilý ruch. A je zřejmé, že nabídka zboží bude dale-
ko rozmanitější než včera . Jen to slunko… Asi už 
víte, pálí jako ďas.

14. hodin: Sluníčko svítí a je horko. V Zadní 
synagoze se koná přednáška o prvorepublikovém 
četnictvu a následovat má ukázka zásahu v pro-
storu před informačním centrem u Zadní synago-
gy. Přednáška se o několik minut protáhne, a pak 
už se přenášíme někam do třicátých let. Děj začí-
ná hádkou dvou, řekněme, lehkých žen. 

Ta větší urputně hájí svoje místo na rohu a nazna-
čuje, že bez prořízlé pusy se služebnice nejstaršího 
řemesla neobejde. Kufr její konkurenty krade syn té 
první, který jej předává tátovi, a ten s ním mizí v ulič-
kách. Naštěstí tady máme pořádkovou hlídku, která 
celý případ objasní. Vytipuje si v prostoru hned pět 
podezřelých. A teď si představte, že ve chvíli, kdy se 
strážník ptá osazenstva, zda něco viděli, zazní hro-
mové ne. Naštěstí je to jen hra a pachatele se podaří 
usvědčit. 

Následuje druhá ukázka, která se, stejně jako první, 
v Židovském městě opravdu stala. Muž napadl svoji 
švagrovou a těžce ji poranil. Načež prchal před četní-
ky a těm nezbylo než použít zbraň. 

Po těchto akčních náležitostech následuje mód-
ní prohlídka sdružení Míša&Míša, samozřejmě se 
nese v dobovém stylu. Jen ještě na okraj, klezme-
rová skupina Mackie Messer Klezmer Band už 
nehraje před Informačním střediskem, ale našla 
svoje místo na protější straně ve stínu, i když 
musela oželet zesilovací techniku. Protože sl… 
stále připaluje.

Neděle 19. července 
8.15 minut: Tak ještě jednou Snídaně v trávě U 

Židovské brány. Zájem není tak velký jak předešlý 
den, ale přece jen obsluha stánku s výdejem snída-
ňových potravin se má zase co ohánět. Tentokráte 
v místě nevyhrává fl ašinetista se psem, ale dobrou 
náladu rozdává jeho kolega. 

Na snídani přišel i četník s celou svou rodinou a 
navozují opravdu tu správnou atmosféru. Kolotoč 
je v pernamenci, děti si nenechají tuto atrakci ujít. 
Snídá se opět na nábřeží stejně jak na lavičkách a 
všem evidentně chutná.

9 hodin: Přesunujeme se do prostoru u Zadní 
synagogy, kam má přijet hasičská technika z His-
torického muzea v Heralticích. Krátce po deváté 
hodině se ozve zvonek, který na příjezd upozor-
ňuje. 

Nejprve na náměstíčko vyjíždí vůz určený pro 
přepravu hasičů. Svoji cestu tam končí i výsuvný 
žebřík a další technika, která určitě po celý den 
přiláká spoustu zájemců. Zejména u žebříku, jeho 
sundání z přepravní plošiny vyžaduje velký um.

Ale co to? Hasiči ho ihned připravují k zásahu. 
Míří na komín na domu v sousedství informační-
ho střediska. Daří se jim ho vysunout na nejvyš-
ší možnou míru a mladý muž šplhá po šprušlích 
vstříc hřebenu střechy. Ne to není hasič, ale on 
využívá přítomnost techniky a opravuje tam pří-
jem internetu. Inu, historie slouží i dnešku.

13 hodin: Takže naposledy. U Zadní synagogy 
sledujeme zásah hasičů s ruční stříkačkou někdy 
z druhé poloviny 19. století. Nejprve se pumpo-
vání chopí hasiči, pak četníci přimějí k činnosti 
několik postávajících mužů. Příjemné osvěžení. 

Ale my jsme ještě nenavštívili jednu z vrchol-
ných atrakcí festivalu, Dům Selingmana Bauera. 
Vítá nás průvodkyně a v kostce nás seznamuje 
s historií židovského obyvatelstva v Třebíči. Žád-
ná selanka, představte si, že jejich kdysi v jednom 
domě bydlelo až devatenáct.

V domě Selingamana Bauera nás vítá domá-
cí pán a postupně nás seznámí s celou rodinou, 
s židovskými zvyky a zejména pokrmy. Nechybí 
hašteření se sousedy a třeba informace, že o svátku 
Purim se každý správný žid musí zpít do němoty. 

To vše se děje v podání třebíčského divadelního 
souboru Ampulka, který se své role zhostil více 
než se ctí. Každá akce jednou končí. A to platí i o 
Oživeném městu. Tak zase za rok.            

Účastníky festivalu trápilo horko

DIVADELNÍ SOUBOR Ampulka dokonale sehrál židovskou rodinu 
Selingmana Bauera.  Foto: Antonín Zvěřina

 NÁVŠTĚVNÍKY zaujala i módní přehlídka.
 Foto: Antonín Zvěřina

SOUČÁSTÍ Oživeného města byla i ukázka zásahu četníků. 
 Foto: Antonín Zvěřina
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Šestý ročník oblíbené hry pétanque 
seniorů se uskutečnil 2. června 2015 
v rámci přípravy na celomoravskou 
soutěž s názvem Morava Cup. Krajské 
soutěže se zúčastnilo sedm družstev 
ze čtyř domovů pro seniory a místem 
konání byl už tradičně Domov pro 
seniory Třebíč, Manželů Curieových. 

Soutěž se hrála na dvě skupiny systé-
mem každý s každým a po dramatic-
kém závěru se do fi nále probojovaly 
obě družstva hostitelského domova. 
Ty budou v srpnu zastupovat region 
na fi nále ve Zlíně.

Do soutěže se zapojili senioři z 
Domova ve Ždírci, kteří sestavili dvě 
družstva, jedno družstvo přijelo z 
Domova důchodců Proseč Obořiště, 
dvě družstva potom z Domova pro 
seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova 
a domácí pořadatelský Domov pro 
seniory Třebíč, Manželů Curieových 
postavil do soutěže rovněž dva týmy.

Soutěž se hrála na dvě skupiny systé-
mem každý s každým a po dramatic-
kém závěru se do fi nále probojovaly 
obě družstva hostitelského domova. 
V srpnu je tak čeká cesta do Zlína, 
kde se v Domově pro seniory Burešov 
uskuteční již VI. ročník Morava Cupu 
ve hře pétanque. Pořadatelem této 
akce je již tradičně Zlínský kraj a Aso-
ciace poskytovatelů sociálních služeb 
ČR, který zve výherce krajských kol 
na 20. srpna do Zlína ke společnému 
zápolení.

Na třetím místě se v této soutěži 

V petanque zvítězily oba domácí týmy

DOMÁCÍ hráči z Domova pro seniory v Třebíči v ulici Manž. Curieových prokázali dobrou připravenost.
 Foto: Antonín Zvěřina

Výstavy v kostele jsou mým 
štěstím, říká Milada Vedralová, 
která na srpen připravila zcela 
novou.

 Antonín Zvěřina

Obrazy Milady Vedralové mohou 
zájemci spatří zhruba od poloviny srp-
na v kostele svatého Martina v Třebí-
či. Správce farnosti Třebíč – město P. 
Jiří Dobeš, tedy i kostela, přiznal, že 
prvotní nápad není z jeho hlavy. „Před 
dvaceti lety nástěnka sloužila k fotogra-
fi ím, které znázorňovaly opravy kostela,“ 
připomněl. 

Postupně se přeměnila na místo, 
kam se umísťovaly různé letáky. „Nebyl 
to prostor, který by byl dostatečně využí-
vaný, a proto přišla Milada Vedralová 
s nápadem, zda by tam nemohla umístit 
nějakou výstavu,“ nastínil P. Dobeš.

Upozornil, že na informace má far-
nost nástěnky v prostoru pod věží při 
hlavním vchodu do kostela. „Žádné 
výstavy tady nepořádám, pouze umož-
ňuji, aby tady lidé svoje díla představili,“ 
zdůraznil P. Dobeš. A ví, že návštěvní-
ci kostela samozřejmě nástěnku či nás-
těnky registrují. 

Další výstava
Milada Vedralová upozornila, že 

v prostorách kostela svatého Marti-

umístilo družstvo Domova pro senio-
ry Třebíč, Koutkova-Kubešova a čtvr-
tou příčku obsadili senioři z Proseče 
Obořiště. O pořadí ale v této soutěži 
až tolik nešlo. Pro všechny zúčastně-
né to byla skvělá příležitost setkat se 
se svými vrstevníky ze spřátelených 
domovů pro seniory, zahrát si pétan-
que a užít si krásný den. 

Počasí se obzvláště vydařilo, bylo 
krásně teplo a sluníčko pěkně hřálo. 
Na závěr čekalo na všechny účastníky 
příjemné posezení s dobrým pohoš-

těním a příjemné odpoledne zakon-
čila ředitelka pořadatelského domo-
va pro seniory Zuzana Malásková 
pozváním na příští ročník soutěže v 
pétanque.

Františka Částková
„Na přípravě utkání se podíleli 

zaměstnanci ze všech úseků Domova.  
Pracovníci z úseku  fyzio- a ergoterapie 
byli koordinátory utkání, zhotovili spo-
lu s klienty odměny pro všechny hráče a  
podíleli se na přípravě občerstvení  spolu 

s pracovníky kuchyně.  Aby měli soutěží-
cí možnost ochutnat všechny dobroty, o 
to se příkladně starali pracovníci z úse-
ku stravovacího, sociálního a ošetřova-
telského. Technický úsek zajistil zázemí 
pro hráče i diváky v podobě laviček a 
party stanů. Velmi si ceníme vstřícného  
jednání paní Křížové z Kraje Vysočina, 
která na hráče nezapomněla a přivezla 
také hezké drobné ceny. Byla to vzájem-
ná příkladná spolupráce,“ uvedla jed-
na z pořadatelek, Františka Částková.
 Antonín Zvěřina

Milada Vedralová představí 
své obrazy v kostele sv. Martina

MILADA VEDRA LOVÁ iniciovala v kostele sv. Martina pravidelné výstavy svých 
obrazů a obrazů bývalých žáků Katolického gymnázia. Foto: Antonín Zvěřina

na bude mít třetí, možná už čtvrtou 
výstavu. „Budou ji tvořit nejen moje 
díla, ale i kresby žáků Katolického gym-
názia do roku 2010,“ poukázala. 

Sama představí čtyři olejomalby. 
„Ty jsem směřovala jako poděkování za 
život, za rodinu, za přátele, i za nepřáte-
le, protože bez nepřátel nejsou přátelé,“ 
vysvětlila. 

Doplnila, že díla vznikla také na 
počest lidových misií a národního 
eucharistického kongresu. „Nástěnka 

bude sloužit k doplnění událostí, které se 
na podzim v Třebíči uskuteční,“ uvedla. 

Naznačila, že 20 let vyučovala na 
Katolickém gymnáziu výtvarnou 
výchovu a měla touho vystavovat 
nejen svoje díla, ale také studentů. 
„Oslovila jsem P. Jiřího Dobeše, a ten 
svolil, i když jsem nevěděla, jak návštěv-
níci kostela tuto iniciativu přijmou,“ při-
znala Milada Vedralová.  

Velice ji potěšilo, že výstavy se líbi-
ly a líbí, a proto v nich s dovolením P. 

Dobeše může pokračovat. Podotkla, 
že na nástěnce se neobjevují jen díla 
s náboženskou tématikou. 

„Měla jsem dlouholetou touhu nama-
lovat kroje a poštěstilo se mi minule tady 
vystavovat čtyři olejomalby zaměře-
nou právě na ně,“ podotkla. A i takové 
obrazy návštěvníky zaujaly. 

Pokud jde o díla žáků Katolického 
gymnázia Milada Vedralová si za dobu 
svého působení vytvořila jejich archiv. 
„Nyní je využívám právě na tyto výstavy. 
Vždy jsem jednu kresbu s náboženskou 
tématikou si s dovolením studentů vzala 
a dalších pět děl, která jsem jim navrhla, 
si vzali domů,“ poukázala. 

I na radnici
Tyto malby nevystavuje jen v kos-

tele svatého Martina, ale i na křesťan-
ské nástěnce v prostorách třebíčského 
městského úřadu na Karlově náměstí.

„Pokud jsem o výstavy v kostele, říkala 
jsem si, studenti se sem vrací, stejně jako 
sem chodí jejich rodiče, příbuzní, přáte-
lé, a tak budou rádi, kdy tato díla uvidí,“ 
přemítala Milada Vedralová.  

Přiznala, že malby v šufl íku nejsou 
ničím. Teprve když je může spatřit 
veřejnost, ožívají. „Tyto výstavy jsou 
mým štěstím. Že můžu učinit radost své-
mu okolí. Kdyby to tak nebylo, nemohla 
bych něco takového dělat,“ dodala Mila-
da Vedralová. 
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ZÁBAVNÍ CENTRUM DON
vyhlašuje

PRÁZDNINY PRO MANŽELKY...
...vezmìte je na DON.

do 15 hodin bezedná Coca-Cola a

soda k jídlu zdarma

734 572 513

WWW.DONTREBIC.CZ

S P PI MTO Š NAVÉ U NÁDOBÍ

Rádi bychom vás opět pozvali do jednoho 
krásného rekreačního střediska, zvaného Ranč 
Vápenka. Jistě není nutné tento areál s maleb-
nou 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 láka-
vé služby a atrakce. Vstup do tohoto areálu je 
samozřejmě zdarma a najdete zde stylovou hos-
půdku, kde se setkáte s příjemným personálem, 
který vás rád obslouží nejen výborným chlaze-
ným pivkem, ale i nealkem rozmanitého výběru 
za příznivé ceny. 

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

pohybuje od 95 Kč za kg včetně zeleniny a čer-
stvého chleba. Je možno udělat i maso na lod-
ně, a to vše dle přání zákazníka. Nově nabízíme 
jízdu na koni, a to formou svezení, nebo pro 
náročné je možnost vyjížďky do okolní překrás-
né přírody, která nabízí rozmanitý terén a mno-
ho 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 travna-
tou pláží mohou vyřádit na trampolíně, hou-
pačkách, písku či povozit se na hodném a spo-
lehlivém 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.Nabízí-
me sportovní vyžití, rekreaci a mnoho dalších 
příjemných zážitků pro celou vaši rodinu. Ote-
vřeno 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

Dožínky v Edenu aneb z pole 
rovnou na talíř 29. - 30. 8. 2015
Přijďte k nám do Edenu oslavit konec žní a zažijte Dožínky na 

vlastní kůži. Do našich chaloupek v Horácké vesničce se vrátí 
řemeslníci, aby příchozím předvedli svou živnost. Chybět nebu-
de ani tradiční předání lněného věnce hospodáři, který slavnost-
ní Dožínky zahájí. Sami si zde vyzkoušíte vymlátit obilí cepem, 
vyfoukat jej a umlet si z něj vlastní mouku. Nachystali jsme také 
pec, kde si z této mouky můžete upéct buchty. Zahrají folklor-
ní muzikanti, ochutnáte dožínkovou kuchyni nebo pivo z míst-
ního pivovárku a čeká vás i jarmark a květinový trh. Pro děti je 
připraveno divadlo, dětský koutek a šifrovací hra. Zájemci se na 
připravované přednášce s dobovými fotografi emi dozví, jaký je 
rozdíl mezi dožínkami na Vysočině a na zbytku území České 
republiky. K vidění bude rozsáhlá expozice historické zeměděl-
ské techniky. Slavnosti ukončí dožínkový country bál.
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a jeho 
hosté

21. – 23. 8. 2015

P
ro

g
ram

VIII. ročník festivalu

OFICIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNERHLAVNÍ PARTNER

pátek 21. 8. 2015 v 19.00
Rakousko - zámek Riegersburg
Mozart v objetí italského baroka

Václav Hudeček - housle
Barocco sempre giovane

Program koncertu:

Wolfgang Amadeus Mozart - Eine kleine Nachtmusik, KV 525

Antonio Vivaldi - Le Quatro Stagioni Op. 8 No. 1-4
            Vstupné: 12,- Euro

sobota 22. 8. 2015 v 15.00
kostel sv. Jiljí
Perly baroka pro housle, cembalo a varhany

Václav Hudeček – housle
Martin Hroch – cembalo, varhany

Program koncertu:

František Benda - Sonata G dur

Johann Sebastian Bach - Air in D

Anonymus - Variations on the Romanesca  (cembalo) 

Johann Sebastian Bach - Arioso

Givanni Paisiello - Grand sonata „Les Adieux de la Grande Duchesse des Russies“ (cembalo)

Giuseppe Tartini - Sonata C dur

Joseph-Nicolas-Pancrace Royer - „Le Vertigo“ (Závrať)  (cembalo)

Johann Sebastian Bach-Ch. Gounod - Ave Maria

Jeremias Clarke - The Prince of Denmark’s March (varhany)

Marc-Antoine Charpentier – Te Deum – Preludium (varhany) )
                     Vstupné: v předprodeji 130,- Kč, na místě 160,- Kč

sobota 22. 8. 2015 ve 20.30
Zámecké nádvoří
Čtvero ročních dob
Václav Hudeček - housle
Barocco sempre giovane

Program koncertu:

Wolfgang Amadeus Mozart - Malá noční hudba, KV 525

Antonio Vivaldi - Čtvero ročních dob Op. 8 No. 1-4
                     Vstupné: v předprodeji 150,- Kč, na místě 180,- Kč

neděle 23. 8. 2015 v 17.00
MKS Beseda - velký sál
Umění, krása a lidský mozek
Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych

V přednášce bude vysvětlen evoluční význam umění a krásy a zpracování uměleckých vjemů 

mozkem. Součástí výkladu bude i objasnění souvislosti mezi vnímáním řeči, hudby a obrazu 

a význam hry (sportu i provozování hudby) pro rozvoj základních schopností nutných pro přežití.

Výklad bude provázen názornými ukázkami návratu k nukleárním uměleckým formám během 

dvacátého století. Spoluautor MUDr. Filip Španiel PhD.          
             Vstupné: 100,- Kč

neděle 24. 8. 2015 ve 20.30
Zámecké nádvoří
Spirituál kvintet

Spirituál kvintet je skupinou, která nejen v prvních letech vyšlapávala cestu českému folkovému 

hnutí, ale která po celou dobu své existence přinášela osobitý repertoár, imponující svou šíří 

i osobitým ztvárněním. Letos kapela oslavuje 55. výročí svého založení.
                            Vstupné: v předprodeji 240,- Kč, na místě 340,- KčZlevněné vstupné (důchodci, ZTP, studenti) - 50%

VÍCE INFORMACÍ O FESTIVALU A O KOUPI VSTUPENEK ON-LINE NA WWW.FESTIVAL-HUDECEK.CZ

PŘEDPRODEJ:

Turist. informační centrum    Turist. informační centrum   Turist. informační centrum  Turist. informační centrum  Turist. informační centrum

Purcnerova 62, 676 02 Mor. Budějovice  nám. Míru 2, 675 51 Jarom. nad Rokytnou Husova 2, 675 31 Jemnice  Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč  Obroková 10, 669 02 Znojmo

tel. 603 207 511     tel. 775 547 522    tel. 721 508 737   tel. 568 847 070, 568 610 021  tel. 515 222 552 

tic@besedamb.cz     melanova@jaromericenr.cz   tic@mesto-jemnice.cz   info@mkstrebic.cz   tic@beseda.znojmo.cz
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Rodinný charakter podniku 

www.reznici.cz



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 ultrazvukovou 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 kosmetiky 
Yasminka. Nově zelené potraviny Green Ways 
( chlorella, ječmen ). Od 1.8. do 9.8. dovolená. 
Více na: www.kosmetikacejnkovacz.goneo.cz 
Více na, Tel.: 724 662 729 

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

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

Soudně ověřené překlady z a do 
německého jazyka, tlumočení, výuka. 
Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 724 658 835.

Zaměstnání

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

Finance

Ostatní

Půjčovna, čištění peří

Nemovitosti

Oznamovatel

Truhlářství Kamarád – výroba, opravy, 
montáže. Nábytek na míru, kuchyňské 
linky, vestavěné skříně. Montáž a doprava 
zdarma. Tel.: 604 867 232

Výroba nábytku Kučera - kuchyňské linky, 
nábytek na zakázku  www.kkk.vyrobce.cz, 
mob.: 608 844 093

Truhlářství

Finance

Podlahářské práce - lepení PVC, koberců, 
parket, plovoucí podlahy, renovace parket, 
průmyslové lité 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

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 každo-
denního 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. 8. 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

Pronajmu částečně vybavený byt 3+1 v 
Třebíči ul. gen. Svobody. T: 775 926 653
Prodám RŘD 5 + 1, garáž, zahrada. Jiráskova 
- Horka Domky .T.: 774 407 141

Úvěry se zástavou nemovitosti i bez ní!!! 
Pomůžeme opravdu každému!!! Tel: 704 792 
616

Do nově zavedené psychoterapeutické 
ordinace přijímám nové klienty, zaměřuji se 
na rodiny, děti, úzkosti i deprese Mgr. Eva 
Podolanovičová www.ikrize.cz, tel.: 723 
381 173

Přijmeme strojníka na bagr i brigádně nebo 
důchodce.T.: 602 842 706

Přijmeme automechanika nebo 
autoelektrikáře - Třebíč. T.: 777 06 42 42
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Kino Pasáž

Městská knihovna

UPOZORNĚNÍ: KINO PASÁŽ 
DO 9. SRPNA NEPROMÍTÁ!

Od pondělí 10.  do neděle 16. srp-
na

V HLAVĚ 3D
Premiéra animované komedie USA v 

českém znění.
Začátky představení v 17.30 hod.

Od pondělí 10.  do středy 12. srpna
MISSION: IMPOSSIBLE – 

NÁROD GRÁZLŮ
Premiéra akčního thrilleru USA.
Začátky představení ve 20 hod.

Od čtvrtka 13.  do neděle 16. srpna
BEZ KA LHOT XXL 

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

PÉTANQUE - „BOULES“ ČILI 
KOULENÁ. Mott o: „Nikdy není špat-
né počasí, jsou jen špatně oblečení hrá-
či!“ 

ZÁPADOMORA VSKÝ AERO-
KLUB TŘEBÍČ – HISTORIE A 
SOUČASNOST

Sál hudebního oddělení a klubovna 
dospělého oddělení, Hasskova ul. - do 
22. 8.

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

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

Úterý 11. srpna, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení

ZAKA RPATSKÁ UKRA JINA  
Vedoucí a děti z Centra volného času 

Hrubínka prožili týden na Ukrajině. 

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 

Do 22. srpna, klubovna dospělého 
oddělení, Hasskova ul. 

Výstava k 20. výročí ZMAK Třebíč. 
VÝTVARNÉ PRÁCE DĚTÍ HOS-

PITALIZOVANÝCH V TŘEBÍČ-
SKÉ NEMOCNICI

Do 31. srpna, dětské oddělení 
JIŘINA VEJMĚLKOVÁ – DRÁT-

KOVANÉ VÝROBKY

3. - 31. srpna, pobočka Modřínová 
OLDŘICH CHMELÍČEK – ŘEZ-

BÁŘSKÉ VÝROBKY

3. - 31. srpna, pobočka Modřínová 
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 zapůjčených 

z Módního salónu Hany Baxantové z 
Čechtína.  

SLAVNOSTI TŘÍ KÁPÍ 
Středa 19. srpna   
ZÁMECKÉ KŘÍDLO – výstavní síň
17 hodin - Výstava historických 

dokumentů MZA Brno Výstava k 
680. výročí povýšení městských práv 
Třebíče

Čtvrtek 20. srpna  
PODZÁMECKÁ NIVA
19 hodin - 4TET – vokální seskupe-

ní

Pátek 21. srpna 
PODZÁMECKÁ NIVA
15 – 18.30 hodin - HISTORICKÉ 

MĚSTEČKO
19 – 24 hodin - KONCERT PRO 

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

   1. 8. sobota MUDr. Machová Eva Husova 898   675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
   2. 8. neděle  MUDr. Machová Eva Husova 898   675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
   8. 8. sobota  MUDr. Šabrňák Petr Jungmannova 116/18  674 01 Třebíč   568 844 350
   9. 8. neděle  MUDr. Machová Eva Husova 898   675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
15. 8. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898   675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
16. 8. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898   675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
22. 8. sobota  MDDr. Blažek Jan Sv. Čecha 840/39  67401 Třebíč  568 844 002
23. 8. neděle  MUDr. Tomková Alena  Tomková - dent s.r.o, 
  Vltavínská 1346 674 01  Třebíč  568 844 296
29. 8. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898   675 71 Nám. n. Oslavou 568 620 248
30. 8. neděle  MDDr. Vodička Petr 
 MUDr. Štěpánek Aleš Na Potoce 78  674 01  Třebíč   568 8441 02

Premiéra komedie USA.
Začátky představení ve 20 hod.

Od pondělí 17.  do pátku 21. srp-
na

FANTASTICKÁ ČTYŘKA 
Premiéra akčního fantasy fi lmu v čes-

kém znění.
Začátky představení v 17.30 hod. 

Od pondělí 17.  do neděle 23. 
srpna

NENASYTNÁ TIFFANY
Premiéra dobrodružně hororové 

komedie ČR.
Začátky představení ve 20 hod.

Od soboty 22. do pátku 28. srpna
MALÝ DRÁČEK
Premiéra animované pohádky 

Německa v českém znění.
Začátky představení v 17.30 hod.

Od pondělí 24.  do středy 26. srp-
na

RYTMUS, SÍDLISKOVÝ SEN
Premiéra hudebního dokumentu 

SR/ČR.
Začátky představení ve 20 hod.

Od čtvrtka 27.  do neděle 30. 
srpna

HITMAN: AGENT 47
Premiéra akčního thrilleru USA.
Začátky představení ve 20 hod.

Od soboty 29. srpna do pátku 4. 
září

UPOZORNĚNÍ: Od 31. 8. začátky v 
17 hod.!!!

MIMONI 3D
Repríza animovaného fi lmu USA v 

českém znění.
Začátky představení v 17.30 hod.

Od pondělí 31. srpna  do středy 2. 
září

BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ
Premiéra komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.

Soutěž o nejkrásnější květinovou 
výzdobu vypisuje již po dvacáté město 
Třebíč. Přihlásit se může každý maji-
tel či uživatel bytu, domu nebo pro-
vozovny, který bude mít fasádu v 
době vyhodnocování soutěže vyzdo-
benu živými květinami nebo pnoucí-
mi dřevinami. 

Výzdoba musí být viditelná z veřej-
ného prostranství. Soutěž se vzta-
huje také na upravené neoplocené 
předzahrádky na veřejném prostran-
ství. 

Kromě celkového pořadí se budou 
v samostatných kategoriích hodnotit 
domy v památkové zóně, vícepod-
lažní domy v sídlištích, předzahrád-
ky a nováčci. Pro úspěšné pěstitele 
budou připraveny peněžité ceny. Při-
hlášky lze podávat do středy 12. srp-
na 2015.  –zt-

Vyhlásili soutěž 
o nejhezčí 

květinovou výzdobu

TŘI KÁPĚ 
Like-it
Disconnexion
Noise

Sobota 22. srpna 
PODZÁMECKÁ NIVA
10 – 17.30 hodin - HISTORICKÉ 

MĚSTEČKO
18 – 21 hodin - KONCERT PRO 

TŘI KÁPĚ - Braagas, Jelen
21 hodin - NOČNÍ HISTORICKÝ 

PRŮVOD MĚSTEM 
22 hodin - VIDEOMAPPING
22.10 – 23 hodin - ZÁVĚREČNÝ 

KONCERT – Puls 
23 hodin - VELKOLEPÝ OHŇO-

STROJ

Neděle 23. srpna
BAZILIKA  SV. PROKOPA
10 hodin - Slavnostní mše svatá
15 hodin – Melody Gentlemen – 

koncert swingového orchestru
16 hodin - koncert MUSICA ANI-

MATA
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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

1. 8. 2015 Léto v Železných 
horách, turistický pochod v Sobíňově, 
start v hospodě U Štefana, trasy pěší 7, 
15, 25, 35 a 50 km, cyklo 20, 40 a 80 
km. Jdeme svoji trasu podle výstupu 
z autobusu a dojdeme do Sobíňova. 
Z Krucemburku přes skanzen Veselý 
kopec, ze Ždírce n/D údolím Doubra-
vy. Odjezd autobusem z Třebíče v 6.56 
z AN. Návrat ze Sobíňova vlakem v 
13.21, 17.23 nebo autobusem v 15.00.

7.- 16. 8. 2015 Černá hora, poho-
ří Prokletíje. Jednodenní sedmihodi-
nové túry s převýšením 1000 m, uby-
tování v městečku Gusinje. Hory jsou 
divoké, tajuplné a špatně dostupné na 
hranicích s Albánií. Travnatý Vizitor 
je protkaný pasteveckými stezkami s 
nádhernými výhledy. Komovi je tvo-

řeno několika skalními štíty, které se 
vypínají nad planinou Štavno. Odjezd 
autobusem v 19.00 hodin od AN Tře-
bíč.

8. 8. 2015 Krajem malířů Vyso-
činy, turistický pochod v Hlinsku, 
start v gymnázium K. V. Raise, tra-
sy pěší 6 až 50 km, cyklo 20 až 80 km 
vedou do oblasti Železných hor na 
skanzen Veselý kopec, Trhovou Kame-
nici a PR Polom. V Hlinsku skanzen 
Betlém. Doprava vlastními auty.

15. 8. 2015 Ořechov - Naučná 
stezka Svatá hora - několik studánek - 
poutní místo sv. Zdislavy - zaniklý hrá-
dek Rohy - naleziště Heřmanovských 
koulí (10, 12 nebo17 km). Odjezd 
vlastními auty, sraz v 8.00 hodin par-
koviště Atom, Třebíč.

19. - 23. 8. 2015 Krajem Pětilisté 
růže - Horní Planá, turistická akce na 
Šumavě, slavnostní start ve ČT v 8.00 

hodin v Horní Plané, trasy 10 až 33 
km. ST z Vyššího Brodu okruh přes 
Čertovu stěnu, ČT Horní Planá - Smr-
čina - Hraničník - Nová Pec, PÁ Volary 
- Soumarský most - rašeliniště - Nová 
Pec, SO Horní Planá - Knížecí stolec 
- Špičák - Olšina. Doprava vlastními 
auty.

29. 8. 2015 Cestami Jaroslava 
Haška, turistický pochod ve Světlé 
nad Sázavou, start v základní škole v 
Lánecké ulici, trasy pěší 10, 20, 30 a 50 
km, cyklo 25, 40, 60 a 80 km. Ve Světlé 

možnost prohlídky Středověkého pod-
zemí. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.09 / z Boroviny v 6.12. Návrat vla-
kem ze Světlé v 13.45, 15.45, 17.45.

30. 8. 2015 Oslava 120 let cha-
ty na Macoše. Ve 13.00 hod. setkání 
turistů ke 120 výročí otevření Útul-
ny na Macoše. Dojedeme do Blanska 
a na Macochu dojdeme přímo (10 
km) nebo po NS a přes jeskyně, skalní 
útvary a stěny. Do Blanska odjezd vla-
kem z Třebíče v 7.39 nebo auty, návrat 
z Blanska vlakem v 16.39, 17.30. -zt-

Třebíčský celek ve druhém kole I. 
ligy na třebíčském městském stadio-
nu zopakoval výkon z prvního kola, a 
ačkoli mu chyběl zraněný Aleš Svo-
boda, dokázal získat o 15 pomocných 
bodů více než v Houštce, a je druhý 
za celkem Bíliny před Plzní.  

Bodově se opíral o Martina Nováč-
ka, s jistotou bodujícího ve třech 
individuálních disciplínách a navíc i 
ve čtvrtkařské štafetě, Michal Holicu, 
vítěze soutěže diskařů, a Jiřího Kli-
nera, zvládajícího vedle koučování 
opět oslabeného družstva žen uspět v 
oštěpu, disku a také v tyči. Připomněl 
si tak časy, kdy jako juniorský šam-
pión a český reprezentant v desetibo-
ji skákal o tyči na úrovni okresního 
rekordu.

Dnes sice dá s váhou vrhače zhruba 
o metr méně, v I. lize to však stačí na 
čtvrtou příčku. Podobně dali zavzpo-
mínat na doby svých největších úspě-
chů Pavel Hykl, v devětatřiceti letech 
stále schopný probojovat se do A 
fi nále na stovce, a Petr Daněček, kte-
rý se oproti prvnímu kolu výrazně 
zlepšil v dálce. 

Skvěle si vedli mladí sprinteři: 
Michael Urban v nejkratším sprintu 
a Tomáš Kroupa na hladké čtvrtce 
skončili druzí, Matěj Mach překážko-
vou čtvrtku dokonce vyhrál. Kvalitní 
byl i trojskok Martina Růžičky a míle 
Josefa Rygla. V celku žen, který se 
musel kromě jiných obejít i bez zraně-
né Veroniky Janíčkové, se nejvíce daři-
lo mladé oštěpařce Denise Chlumec-
ké, svěřenkyni Jana Vaňka. Ten, stejně 
jako Kliner, stačil šéfovat své družstvo 
i sám bodovat coby „hrající kapitán“. 

Z výkonů závodníků a závodnic 
Spartaku Třebíč v 2. kole I. ligy v 
Třebíči: 100 m: 2. Urban 11,08, 6. 
Hykl 11,24. 200 m: 5. Urban 22,39, 

7. Kroupa 22,59, 9. M. Mach 22,60. 
400 m: 2. Kroupa 49,66. 800 m: 6. 
O. Mach 1:59,03. 1500 m: 4. Ry-
gl 4:11,35. 110 m př: 3. Nováček 
15,52, 5. Růžička 15,91. 400 m př: 1. 
M. Mach 53,01. 4 x 100 m: 2. Krou-
pa Růžička Urban M. Mach 43,18. 4 
x 400 m: 4. Nováček Rygl Kroupa O. 
Mach 3:31,59. 

Výška: 3. Nováček 183, 10. Vaněk 
165. Tyč: 2. Nováček 375, 4. Kliner 
330. Dálka: 6. Daněček 644, 9. Urban 
629, 11. Růžička 595. Trojskok: 2. 
Růžička 13,52. Koule: 7. Holica 13,83 
– 13. Veselá 18,89, 15. Neumannová 
8,72. 

Disk: 1. Holica 53,44, 6. Kliner 
40,13 – 7. Neumannová 32,53, 9. Vese-
lá 26,09, 10. Nováčková 26,00. Kla-
divo: 2. Holica 53,89 – 7. Nováčková 
32,72. Oštěp: 3. Kliner 48,46, 8. Vaněk 
36,79 – 5. Chlumecká 38,20, 11. Vese-
lá 31,71, 12. Hübschová 31,11. Chů-
ze 10 km: 4. Zeibert 65:31, 6. Marek 
71:20. 

Družstva v kole: Muži: 1. Škoda 
Plzeň 202,33, 2. Bílina 191, 3. Spartak 
Třebíč 180,33, 4. Spartak Praha 4 148, 
5. Stará Boleslav 147,33, 6. Domažli-
ce 145, 7. Karlovy Vary 22. Ženy: 1. 
Slavia Praha 230,5, 2. Tábor 145,5, 3. 
Sokol Plzeň 138,5, 4. Spartak Praha 4 
129,5, 5. Stará Boleslav 119, 6. Beroun 
114, 7. Sokol České Budějovice 75, 8. 
Spartak Třebíč 19. 

Družstva po dvou kolech: Muži: 
1. Bílina 13, 2. Spartak Třebíč 11, 3. 
Škoda Plzeň 10, 4. Stará Boleslav 8, 5. 
Domažlice 6 (305), 6. Spartak Praha 
4 6 (292), 7. Karlovy Vary 2. Ženy: 1. 
Slavia Praha 16, 2. Tábor 14, 3. Spartak 
Praha 4 11 (263,5), 4. Sokol Plzeň 11 
(260,5), 5. Stará Boleslav 8, 6. Beroun 
6, 7. České Budějovice 4, 8. Spartak 
Třebíč 2. -miz- 

Atleti jsou v I. lize stále druzí

Český baseballový výběr s šesticí hrá-
čů Třebíče Nuclears vyhrál v polském 
Kutnu kvalifi kační turnaj Junior Lea-
gue a postoupil na světovou sérii do 
USA, kde bude od 14. do 25. srpna 
reprezentovat region Evropy a Afriky.

Do kvalifi kace postoupilo celkem 
deset týmů a kromě tradičních zástup-
ců ze starého kontinentu se tentokrát 
účastnil také africký tým z Ugandy, 
který hned v úvodu turnaje ukázal, že 

bude patřit k jeho favoritům. Ve srov-
nání patnáctiletých hráčů převyšovali 
středoškoláci z Ugandy zbytek týmů 
nejen výškově, ale na první pohled i 
rychlostně a silově. Svými výbornými 
výkony přispěli k postupu na prestiž-
ní světový turnaj hráčů do patnácti let 
tito zástupci Třebíč Nuclears: Lukáš 
Hlouch, Kryštof Hrůza, Patrik Kadr-
nožka, Marek Krejčiřík, Martin Švihá-
lek a Robin Vávra. -zt-

Šestice třebíčských 
baseballistů míří do USA

V SOUBOJI o přímý postup do fi nále kvalifi kačního turnaje Junior League odhá-
zel celý zápas hráč Třebíče Robin Vávra. Foto: Robert Vávra

Zlato putuje i do Třebíče 
Titul baseballových mistrů Evropy v kategorii žáků do dvanácti let vybojo-

val výběr České republiky se čtyřmi hráči Nuclears v sestavě. Šampionát ten-
tokrát hostila Mieska Gorka v Polsku a účastnilo se jej celkem devět týmů.

Na šampionátu startovali třebíčští hráči Adam Minařík, Jan Šabacký, David 
Malena a Dan Fejta. Pátá zlatá medaile pak putuje na Vysočinu díky trenéro-
vi Nuclears Mariánovi Krásnemu, který národní tým k mistrovskému titulu 
dovedl.   -zt-

Účastnický rekord zaznamenal 4. 
závod 29. ročníku Kepák Jihomorav-
ské triatlonové ligy ve Vysočanech u 
Blanska. Jednalo se o již 18. ročník 
závodu s názvem XTRA IL Vysočany 
2015 a ani tropické počasí neodradi-
lo 102 startujících v hlavním závodu.

Objemy 700 m plavání, 15 km na 
horském kole a závěrečných 5 km 
dalo podobu výsledkové listině. Na 
stupně vítězů při závěrečném cere-
moniálu vystoupil v kat. 40-49 let 
pro cenu za 3. místo Milan Procház-
ka /celkově 8. časem 1:14,07h/. 
V kat. 50-59 let jej následoval Petr 

Mejzlík, který časem 1:24,08 h obsa-
dil 2. místo /42./. Třinácté místo 
/43./ v kat. 40-49 let obsadil Dušan 
Procházka /1:24,28 h/, všichni TJ 
Spartak Třebíč-oddíl triatlonu. Vítě-
zem se stal Josef Křivánek /1:05,07 
h/ z Brna.

Tomuto závodu předcházel lidový 
triatlon o objemech 0,15-8-2,5 km 
se 67 účastníky. Celé stupně vítězů 
v kategorii do 15 let obsadily třebíč-
ské závodnice v pořadí Natálie Rou-
šová /47,15min/, Nikola Procház-
ková /48,05 min/ a Ivana Jurová 
/50,01min/. -zt-

Mejzlík skončil druhý
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