
Třebíč hodlá navázat part-
nerství s čínským městem 
Yichang, pojede tam dvoučlen-
ná delegace.

 Antonín Zvěřina

Delegace Kraje Vysočina ve spo-
lupráci s Hospodářskou komorou 
navštívila letos v červnu Čínskou 
lidovou republiku, partnerský regi-
on Hubei. V jejím druhém největ-
ším městě, čtyřmilionovém Yichan-
gu s bohatou historií, byla oslovena 
s žádostí o doporučení vhodného 
partnerského města v Kraji Vysoči-
na. Hejtman Jiří Běhounek doporu-
čil Třebíč jako druhé největší město 
na Vysočině. 

„Krajská delegace předala kontakt 
na třebíčskou radnici a tím začala 

vzájemná   komunikace. V červen-
ci jsme obdrželi pozvání k návštěvě 
města Yichang a k účasti na mezi-
národním fóru OECD, které se týká 
vodní elektrárny Tři soutěsky,“ nastí-
nil místostarosta Pavel Pacal. Ten se 
stará o incomingové aktivity města, 
tedy i o rozvoj vztahů se zahraničím.

Cílem návštěvy je účast na mezi-
národním fóru, představení Třebíče 
zástupcům města Yichang a navázání 
spolupráce mezi městy především v 
oblasti cestovního ruchu. Zahranič-
ní cesta se uskuteční pravděpodobně 
12. do 18. září.

„Setkání se zástupci města Yichang 
je příležitostí představit Třebíč, využít 
rostoucího zájmu čínských obyvatel o 
poznávací cesty do Evropy a podpořit 
tak rozvoj turistického ruchu v našem 
městě. Zároveň je to možnost navázat 

kontakty, které mohou přinést nové 
podnikatelské možnosti subjektům v 
Třebíči,“ zdůraznil Pacal. 

Konstatoval, že v minulých letech 
několik čínských delegací navštívilo 
Třebíč, dvě z nich přicestovaly z pro-
vincie Hubei.  Doplnil, že aktivní 
práce a zviditelňování města je další 
způsob, jak v Třebíči ještě více roz-
hýbat turistický ruch a tím také eko-
nomiku. 

„Chceme systematicky pracovat na 
incomingových aktivitách. Tato cesta 
má jasný cíl. Zařadit Třebíč mezi mís-
ta, která umí využít potenciál rozvoje 
spolupráce s vznikajícími centry růs-
tu globální ekonomiky. Nové možnosti 
a nové příležitosti jsou popsány v tře-
bíčské incomingové strategii, a tu tato 
spolupráce naplňuje,“ uvedl starosta 
Pavel Janata.   (Pokračování na str. 2)

Čínské město hledá partnera

SLAVNOST TŘÍ KÁPÍ: Od čtvrtka 20. do neděle 23. srpna se v Třebíči konaly městské slavnosti s nezpochybnitelně nejvyšší 
návštěvností ve své patnáctileté historii. Nabídly pestrou škálu kulturních i jiných programů, která vyvrcholily sobotním noč-
ním průvodem městem. Ředitelka městského kulturního střediska Jaromíra Hanáčková všem, kteří se na akci podíleli, podě-
kovala na Facebooku.  Foto: Antonín Zvěřina

Otevřou novou linku
Slavnostní otevření linky na dotři-

ďování komunálního odpadu a kom-
postárny v areálu odpadového centra 
Petrůvky se koná ve čtvrtek 10. září od 
třinácti hodin v areálu centra. Součástí 
programu bude představení jednotli-
vých zařízení. Následuje předání šeku 
Nemocnici Třebíč.     -zt-

Cyklus se opakuje
Cyklus Třebíč očima architekta 

městská knihovna pro velký zájem 
opakuje v odpoledních hodinách. 
První přednáška 1. část: Centrum / 
Karlovo náměstí s nejbližším oko-
lím se uskuteční ve středu 24. září od 
17 hodin v sále hudebního oddělení. 
Slova se opět ujme Lubor Herzán.

 -zt-

Tajemníka nevybrali
Na post nového tajemníka měst-

ského úřadu v Třebíči se již usku-
tečnilo výběrové řízení. Hodnotící 
komise ale žádnou ze zúčastněných 
osob nedoporučila. Celkem se při-
hlásilo pět zájemců, k ústnímu 
pohovoru přišli tři uchazeči. Další 
možnost přihlásit se měli zájemci do 
pátku 28. srpna. -zt-

Za vše může hluk
Prodloužení provozní doby přes 

22 hodinu neodsouhlasila rada měs-
ta v Třebíči pivnici Na Barborce. 
Negativní stanovisko vydala zařízení 
městská policie. K rozhodnutí rady 
přispěla i petice, kdy si obyvatelé 
z okolních domů stěžovali na hluk.

 -zt-
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Čínské město....
(Dokončení ze str. 1)

Náklady spojené s pobytem ve 
městě Yichang a s účastí na meziná-
rodní konferenci OECD jsou hraze-
ny městem Yichang, které pozvání 
iniciovalo.  Pracovní cesty do Číny 
se zúčastní místostarosta Pacal a klí-
čová pracovnice z incomingového 
týmu Denisa Hájková. Město bude 
hradit jejich dopravu.

Cena se pohybuje od čtrnácti tisíc 
korun výše včetně zpáteční cesty. 
Vše závisí na přestupech a délce letu. 
„Nyní hledáme nejoptimálnější vari-
antu,“ vysvětlil Pacal. Dvoučlenná 
delegace poveze i brožuru, která se 
zaměří právě na představení pamá-
tek v Třebíči. 

„Připravíme ji v angličtině a v dia-
lektu provincie Hubei. Těch dialektů 
je v Číně asi šest,“ poznamenal Pacal. 
Město získalo kontakt na předsedu 
česko-čínské kulturní asociace, která 
působí přímo v Číně a má za manžel-
ku Číňanku. 

„Díky němu budeme mít překlad 
do patřičné jazykové mutace. Chce-
me představit všechny výhody, proč 
by turisté měli navštívit právě Třebíč. 
Brožura má vzbudit zájem turistů o 
cestu do Třebíče. Určitě bude obsaho-
vat popis všech památek a významných 
míst,“ dodal místostarosta Pacal.

Odprodej společnosti ESKO-T se patrně 
neuskuteční, není to v zájmu členských 
obcí.

 Antonín Zvěřina

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství 
projevila zájem o odkup podílu v obchodní spo-
lečnosti ESKO-T. Je to součást její akviziční 
politiky a hledání nových příležitostí. Nabídku 
obdrželo představenstvo svazku a všech 166 obcí 
svazku. Vedení společnosti AVE CZ by rádo zahá-
jilo jednání o možnosti této akvizice. 

„Fakt, že podobné služby poskytujeme městům a 
dalším subjektům napříč celou Českou republikou 
a máme také bohaté zkušenosti s podobnými akvi-
zicemi, nám skýtá dvě výhody,“ vyjádřil se Roman 

Mužík, jednatel AVE CZ. „Jednak můžeme díky 
velikosti a zázemí naší společnosti nabízet služ-
by našim zákazníkům na nejvyšší možné úrovni 
při dosahování co možná nejnižších cen a za druhé 
máme v oblasti municipalit bohaté zkušenosti s tvor-
bou tzv. akcionářských smluv, ve kterých se přesně 
defi nují všechna práva a závazky smluvních stran 
tak, aby partnerství fungovalo ve prospěch a ke spo-
kojenosti obou partnerů – původních i budoucích 
společníků dané společnosti. Jednotlivým obcím js-
me tak připraveni garantovat podmínky, za kterých 
jsou jim služby v současné době poskytovány,“ dopl-
nil Mužík.

Prioritním zájmem AVE je odkoupit 100%  
podíl tak, aby bylo možno dosáhnout maximali-
zace synergických efektů pro ESKO-T, nebrání se 

však ani jednání o odkupu podílu v jiné výši. 
„Prostředky, které by prodejem podílu získala spo-

lečnost ESKO-T, by znamenaly významný benefi t 
pro svazek, který by mohl být okamžitě použit k jeho 
rozvoji. Dle nám dostupných informací společnost 
ESKO-T dlouhodobě nevyplácí svým společníkům 
jakékoliv podíly na zisku společnosti. Toto by bylo 
případným prodejem podílu ve společnosti ESKO-T 
či jeho části naší společnosti odstraněno,“ doplnil 
Marcel Benda, regionální ředitel AVE CZ.

Radní třebíčské radnice Marie Černá upozor-
nila, že o takovém kroku může rozhodnout jedi-
ně valná hromada svazku, která ESKO-T vlastní. 
„Představenstvo se rozhodlo valné hromadě doporu-
čit tuto záležitost nepodpořit. Reagovaly tak i členské 
obce,“ doplnila Černá.

Společnost AVE chce ESKO-T, 
členové to nepovažují za reálné

PO OBDOBÍ sucha se i do Třebíče dostavily bouřky. Tyto blesky nad městem zaznamenal Jan Schwarz. Jeho komentář: …
bylo to o šábesu, koukám z Hrádku nad synagogou do nebe a najednou - jak když do mě hrom udeří! - (jestli ten pánbu není 
antisemita). Foto: Jan Schwarz

Nad městem se zablýsklo
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Vedení města v Třebíči 
důsledně prosazuje kontro-
ly hospodaření se svěřenými 
penězi.

 Antonín Zvěřina

Oddělení kontroly na městském 
úřadě v Třebíči vydalo informace o 
výsledcích vykonaných kontrol pří-
slušných odborů za rok 2014. Sta-
rosta Pavel Janata připomněl, že ten-
to odbor na radnici vznikl v závěru 
minulého volebního období. 

„Jedná se o samostatný útvar, kte-
rý má svoje kompetence. Ty vycházejí 
z kontrolního řádu. Od letošního roku 
má toto oddělení povinnost zveřejňovat 
zprávu o výsledcích kontrol. Z té vyplý-

vá, že tato oblast je ve městě na slušné 
úrovni,“ sdělil Janata. 

Naznačil, že zpráva obsahuje infor-
mace o kontrolách, které se běžně 
prováděly. Druhá část práce kont-
rolního oddělení spočívá v kontrole 
hospodaření příspěvkových organi-
zací města. „Ty se konají v letošním 
roce poprvé na základě právních mož-
ností tohoto oddělení,“ poznamenal 
Janata. 

Výsledek považuje za pozitivní, 
protože v této oblasti nedošlo k žád-
nému zásadnímu pochybení. Janata 
připustil drobné prohřešky, které 
se ale podařilo okamžitě odstranit. 
„Celkově mě výsledek těší, že naše pří-
spěvkové organizace hospodaří tak, 
jak mají,“ zdůraznil Janata.

Oddělení také kontroluje převážně 
neziskové organizace, které získáva-
jí peníze od města prostřednictvím 
grantového systému. „Byli zkontro-
lováni všichni příjemci za rok 2014. 
A všichni použili peníze v souladu, 
pro který byly určené. I tady došlo 
pouze k drobným nesrovnalostem,“ 
uvedl Janata. 

Často se ale jednalo o situace, 
kdy organizace dostala víc peněz, 
než kolik potřebovala, pak se pře-
bytečná částka vracela do městské 
pokladny. „Nejednalo se ovšem o 
žádné sankce,“ zdůraznil třebíčský 
starosta. Informace si může veřej-
nost dohledat na webových strán-
kách města. 

Pokud jde o Ligu na ochranu zvířat, 
která do konce června provozovala 
ve městě útulek pro opuštěná zvířata, 
kontrola se stále ještě nemohla pro-
vést, protože chybí potřebné doklady. 
„Nejednalo se ani o naši příspěvkovou 
organizace, ani o grantový příspěvek. 
Samozřejmě i ona podléhala kontrole, 
ale je to zcela mimořádnou záležitost,“ 
vysvětlil Janata.

Pokud se jedná o kontrolní výbor, 
Janata upozornil, že se jedná o orgán 
zastupitelstva města a ten pracuje 
nezávisle. Zastupitelstvo města roz-
hoduje o jeho činnosti a tomu se také 
zodpovídá. „Kontrolní oddělení kontrol-
nímu výboru poskytuje potřebné infor-
mace a kontroluje, zda pracuje podle pří-
slušných podkladů,“ dodal Janata.

Kontroly nenašly závažnější prohřešky

Dopravně bezpečnostní akce se 
odehrála na začátku cyklostezky na 
Polance v Třebíči. Upořádala ji Poli-
cie ČR ve spolupráci s organizací 
BESIP. „Provádíme tady celorepub-
likovou preventivní akci Řídím, piji 
nealko pivo se zaměřením na cyklisty,“ 
upřesnil dohlížející policista Tomáš 
Procházka.

Celá se zaměřuje na všechny řidiče 
motorových i nemotorových vozidel. 
„Po dohodě s BESIPem jsme se dohod-
li, že se tak trochu netradičně zaměří-
me na cyklisty právě tady na Polance,“ 
naznačil Procházka. 

Podotkl, že v Jihlavě se už takové 
akce konaly, v Třebíči se uskutečňuje 
poprvé. Netajil, že někteří z přítom-
nosti uniformovaných policistů měli 
strach a raději svoje kolo v uctivé 
vzdálenosti otočili. 

Dotkli jsme se tady i občasných 
snah některých politiků prolomit 
nulovou toleranci u alkoholu. „Vůbec 
s tím nesouhlasím. I jedno pivo dokáže 
řidiče ovlivnit. Pokud řidič před jízdou 
vypije jedno nebo dvě piva, neodhadne 
,kolik má v krvi alkoholu,“ poukázal 
Procházka. 

Nastínil, že si bude myslet, že musí 
nadýchat pouze povolenou hranici 

CYKLISTÉ měli na Polance k dispozici nealko pivo. Foto: Antonín Zvěřina

Bezpečnostní akce na Polance 
se zaměřila na cyklisty

a nakonec to bude hodnota daleko 
vyšší. „Povolte u nás pivo před jízdou 
a dokážete si představit, jak to dopad-
ne,“ zdůraznil.

„Kdo projde naší kontrolou, ten si 
přímo na místě může vypít jedno neal-
ko pivo,“ doplnil krajský koordiná-
tor BESIP Milan Stejskal. Nastínil, 

že na místě si také cyklisté mohou 
nechat seřídit svůj bicykl. „Pokud to 
dokážeme na místě, jsme schopni vady 
odstranit, v případě závažnějších jim 
doporučíme nejbližší servis,“ nastínil 
Stejskal. Netajil, že tyto akce vítá a 
věří, že budou se konat i v budouc-
nu.     -zt-

Farnost hledá 
dobrovolníky

Setkání těch, kteří jsou ochotni 
roznášet pozvánky na Lidové misie, 
se koná v pátek 4. září od 19 hodin v 
učebně kostela sv. Martina v Třebíči. 
Účast je nutná za účelem vyzvednutí 
tištěných materiálů a upřesnění při-
dělených domácností! Farnost hledá 
další spolupracovníky k této potřeb-
né službě.  

Farní den se uskuteční v neděli 13. 
září od 14.30 hodin u Kostelíčka. V 
17.30 hodin začíná mše svatá. Maria-
zellská slavnost se koná v kostele 
sv. Martina v neděli 30. srpna. V 16 
hodin začíná modlitbou svatého 
růžence, současně je možné přistou-
pit ke svátosti smíření. V 18 hodin 
slavnost pokračuje latinskou mší sva-
tou a od 19.10 hodin se koná průvod 
s Mariazellskou soškou Panny Marie 
se svícemi.  -zt-
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Odborníci pomohli základním 
školám při řešení některých pro-
blémů, které by samy nezvládly.  

 Antonín Zvěřina

V polovině prosince roku 2013 se 
objevila na ministerstvu školství výzva, 
která umožňovala získat prostředky na 
podporu žáků s pocitem neúspěchu. 
Měla za cíl přinést do škol peníze na 
speciální psychology, asistenty peda-
goga či lokopedy. 

„Tedy specializované pracovníky, na 
které školy nemají peníze,“ poznamenal 
třebíčský místostarosta Pavel Pacal, 
autor projektu. Naznačil, že výzva byla 
určená pouze pro žadatele z obcí z roz-
šířenou působností (ORP). 

Málo času na přípravu
„Byla podmíněna i tím, že se projek-

tu s názvem ORP Třebíč – síťování škol 
muselo účastnit minimálně pětasedm-
desát procent základních škol v rámci 
zmiňovaného regionu,“ vysvětlil Pacal. 
Přiznal, že se o výzvě dozvěděl až 
v polovině prosince a uzavírka přihlá-
šek byla 7. ledna. 

„Sezvali jsme do zasedací místnosti 
městského úřadu ředitele všech základ-
ních škol a vlastně jsme od nich chtěli 
souhlas, že přes Vánoce napíšeme projekt, 
abychom ty peníze případně získali,“ 
poukázal Pacal.  

Připustil, že na bližší podrobnos-
ti nebyl čas. „Museli jsme je přesvědčit, 
aby nám věřili, že se jedná o dobrou věc,“ 
poznamenal. Projekt se podařilo v ter-
mínu zdárně ukončit a ministerstvo 
školství ho vyhodnotilo jako druhý 
nejlepší v rámci republiky.        

Díky tomu ORP získalo peněžní 
prostředky ve výši 23,5 milionů korun. 
Od 1. června roku 2014 až do konce 
června letošního roku se projekt rea-
lizoval. „Zúčastnilo se ho 31 základních 
škol, které jsme rozdělili do pěti projekto-
vých center,“ podotkl Pacal.

Každé mělo šest škol, třebíčské cen-
trum sedm. „Centra jsme rozdělovali 
tak, aby kopírovala geografi ckou mapu a 
školy k sobě měly blízko,“ naznačil Pacal. 
Každé centrum pak mělo školu, kte-
rá byla určitým střediskem. Ta řídila a 
usměrňovala další školy.

Stejná péče všem 
„Naším cíle bylo věnovat stejnou pozor-

nost a stejnou péči škole, která má 700 
žáků stejně jako té, která má řekněme 
patnáct žáků,“ zdůraznil Pacal. Připo-
mněl, že přes prázdniny v minulém 
roce se podařilo nastavit systém, jak 
celý projekt bude fungovat. 

„Zejména jsme potřebovali obsadit 
odborné pozice, což se podařilo,“ uvedl 
Pacal. Během školního roku na školách 
působilo patnáct lokopedů, šest škol-

ních psychologů, 31 asistentů pedago-
ga a 24 speciálních pedagogů. 

„Často byly odborné pozice spojeny pro 
několik škol. Centra mezi sebou začala 
komunikovat stejně jako jednotlivé školy. 
To vidíme také jako velký přínos,“ kon-
statoval Pacal. Druhá část podpory 
směřovala k tomu, že v každém roční-
ku v každé škole museli být vytipováni 
minimálně dva žáci, kteří trpěli poci-
tem neúspěchu. 

„Těm se mohli pedagogové individuál-
ně věnovat mimo běžnou výuku. Měli na 
to čas a byli za to fi nančně odměněni,“ 
poznamenal třebíčský místostarosta. 
Nakonec se 262 pedagogů staralo o 
346 žáků po celý školní rok.

Kladné hodnocení
„Toto bylo ze strany rodičů velice kladně 

hodnoceno, i ze strany samotných učite-
lů,“ podotkl Pacal. Peněžní prostředky 
byly určeny i na podporu zlepšová-
ní klimatu v třídních kolektivech. To 
znamená, že posloužily pro takzvané 
intervenční a preventivní programy.

„Díky tomu jsme mohli zaplatit 71 tří-
dám s 1.286 žáky zmiňované programy. 
Ty zmapovaly klima ve třídě a nastíni-
ly, co se dá v této oblasti zlepšit,“ kon-
statoval Pacal. Další část peněz ško-
ly využily na nákup rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek.

Jednalo se o částku přibližně 314 

tisíc korun. Dále 251 pracovníků bylo 
proškoleno v rámci dalšího vzdělává-
ní. Účastnili se individuálních vzdělá-
vacích kurzů či byl připravený cyklus 
seminářů zaměřených na danou téma-
tiku a vedli je renomovaní odborníci.

Pět center během roku vytvořilo pět 
kulatých stolů a také tam se k danému 
tématu vyjadřoval odborník. „Mys-
líme, že celý projekt školám významně 
pomohl. Velice nás potěšilo, že tato zaří-
zení spolu začala komunikovat. Věříme, 
že to tak bude fungovat i v budoucnu,“ 
zdůraznil Pacal.

Projekt nepokračuje
Netajil, že za stinnou stránkou pro-

jektu považuje skutečnost, že minister-
stvo v tomto projektu nehodlá pokra-
čovat. „Upozorňovali jsme, že by to bylo 
vhodné, bohužel to bylo marné,“ litoval 
Pacal. Připomněl, že celý projekt řídil 
odbor školství. Díky tomu zbylo více 
peněz pro potřeby jednotlivých škol. 

Doplnil, že město Třebíč na sedmi 
svých základních školách od příštího 
roku zabezpečí školního psychologa 
z provozních peněz. „Současný svět je 
rozmanitější a složitější. Úloha rodiny 
často neplní takovou funkci jako dřív. A 
také lákadel je víc než dost. Přítomnost 
speciálních pedagogů a školních psycho-
logů je proto nutností. Učitelé to nestíha-
jí,“ dodal místostarosta Pacal.   

Projekt na pomoc školám bohužel 
nemá pokračování, říká Pacal

Poprvé bude mít možnost veřej-
nost navštívit dosud nepřístupný 
objekt bývalého věžového vodojemu 
„Kostelíček“ na Strážné hoře v sobo-
tu 5. září. Tato vodohospodářská 
stavba z první republiky byla během 
posledního roku rekonstruována a 
proměnila se v přístupnou expozici 
vodárenství s vyhlídkovou plošinou 
nabízející neobvyklý pohled z výšky 
na město Třebíč.

„Vodojem, který byl od sedmdesátých 
let minulého století nefunkční, pro-
tože jej nahradily moderní vodojemy 
Střítež a Pocoucov, jsme se rozhodli v 
roce 2010 opravit do původní podo-
by. Nevyužívaná stavba totiž chátra-
la. Čekala nás složitá jednání, ale jsem 
rád, že se díky pochopení všech zúčast-
něných stran nakonec podařilo záměr 
dokončit,“ sdělil ředitel třebíčské 
divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI Jaroslav Hedbávný. 

Vyhlídková plošina
Po zpracování studie a projektu se 

začalo se stavbou v listopadu loň-
ského roku, stavební práce v celkové 
výši přibližně tři miliony korun byly 
dokončeny letos v létě.

Věžový vodojem se tak stává sym-
bolickým i praktickým propojením 
vodárenství, turistického ruchu i his-
torie města Třebíče. „Návštěvníci si v 
jednotlivých podlažích mohou prohléd-
nout hlavní vývojové trasy vodárenství 
na Třebíčsku od středověku po součas-
nost. Nahoře, ve vlastní akumulační 

DOMINANTA Třebíče se otevře veřej-
nosti. Foto: Antonín Zvěřina

Věžový vodojem se otevře veřejnosti

komoře vodojemu ve výšce 20 metrů 
nad okolním terénem, je možné zhléd-
nout audiovizuální program s téma-
tikou vody podle vlastního výběru,“ 
vysvětlil Hedbávný. 

Nezapomenutelný zážitek čeká 
na ty, co vystoupají ještě výše – na 
vyhlídkovou plošinu, z níž je vidět 
nejen město se všemi jeho stavební-
mi skvosty, ale také na široké okolí, 
například na rozhlednu na Pekelném 

kopci, obec Heraltice, věž kostela v 
Budišově a mnoho dalších míst.

Vodojem bude pro návštěvníky 
letos zkušebně otevřen po celé září, 
vždy o víkendech. Na zimu zůstane 
stavba uzavřena. Na jaře pak bude 
nastaven návštěvní řád a pevná ote-
vírací doba. 

Nedostatek vody
Historie budovy sahá do doby po 

skončení první světové války. Teh-
dy se město Třebíč potýkalo s vel-
kým nedostatkem pitné vody. Rozví-
jel se průmysl, zejména kožedělný, a 
narůstal i počet obyvatel města. 

Ve dvacátých letech minulého sto-
letí byl proto vybudován provizorní 
vodovod z řeky Jihlavy a současně 
městská rada rozhodla o vybudování 
vodovodu moderního, který by situ-
aci vyřešil na delší dobu. 

Tím se po provedených hydrogeo-
logických průzkumech v okolí měs-
ta a projekční přípravě stal takzvaný 
Vaňkův jubilejní vodovod. Vaňkův 
podle tehdejšího starosty města 
Josefa Vaňka, který se o výstavbu 
nového vodovodu nejvíce zasloužil, 
jubilejní mělo znamenat symbolic-
ký dar občanům města k 600. výročí 
rozšíření městských práv. Slavnostní 
zahájení stavby Vaňkova vodovodu 
proběhlo v září roku 1936 právě na 
návrší Strážné hory, v místě budou-
cího věžového vodojemu. 

Po technické stránce vodovod 

znamenal jímání kvalitní podzemní 
vody v heraltických lesích, takzvané 
prameniště I., její úpravu fi ltrací přes 
vápencovou drť v odkyselovací stani-
ci Heraltice a přivedení třináct kilo-
metrů dlouhým potrubím do vodo-
jemů v Třebíči. 

Tři vodojemy
Vodojemy byly tři – Žákova zahra-

da pro nejnižší část města a cent-
rum, Kostelíček – zemní část – pro 
střední část města Domky a Kos-
telíček – věžová část – pro nejvyšší 
část tehdejšího města. První voda z 
nového vodovodu přitekla do města 
již v roce 1938, technicky byl vodo-
vod dokončen v roce 1940 a zkolau-
dován v roce 1941. Během druhé 
světové války byl vodovod rozšířen 
připojením vody z takzvaného pra-
meniště II. 

Otevření vodovodu se starosta 
Vaněk bohužel nedočkal, byl zatčen 
gestapem již v roce 1939 a zahynul v 
koncentračním táboře Buchenwald v 
roce 1944. Jeho vodovod však slouží 
dodnes a stále přivádí kvalitní vodu z 
heraltických lesů do Třebíče. 

„Zvláštností je, že vodovod funguje 
gravitačně, tedy bez nároků na elek-
trickou energii, a že kvalita vody je vel-
mi dobrá a dlouhodobě stabilní. To je 
i důvodem, že je využívána pro výrobu 
tradičních třebíčských limonád ZON,“ 
doplnil Hedbávný. -zt-
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Zateplování budov v majetku 
města pokračovalo přes prázd-
niny a bude pokračovat. 

 Antonín Zvěřina

V zateplování budov ve svém vlast-
nictví pokračuje město Třebíč. V 
rámci školských zařízení se jedná o 
mateřské školy Kpt. Jaroše, Dukovan-
ská, Cyrilometodějská, Kubišova a 
základní a mateřskou školu Na Kop-
cích. Zateplení se dočká také denní 
stacionář v Družstevní i dům s pečo-
vatelskou službou v Koutkově ulici.

„První již kompletně zateplená škol-

ka je na ulici Kpt. Jaroše. Zde došlo k 
zateplení obvodového pláště objektu, 
zateplení střechy včetně nové hydroizo-
lace a hromosvodu,“ popsal práce mís-
tostarosta města Pavel Pacal. 

„Do konce prázdnin budou dokončeny 
práce na MŠ Cyrilometodějské a Kubi-
šově, budova na ulici Dukovanská bude 
zateplena do konce září. V základní a 
mateřské škole Na Kopcích probíhá kro-
mě zateplení obvodových zdí a střechy 
také výměna oken a dveří. Zde jsou prá-
ce plánovány ve dvou etapách do konce 
října,“ doplnil Pacal. 

V denním stacionáři bude dokonče-
no zateplení obvodu a střechy včetně 

hydroizolace a hromosvodu do konce 
září. Stavební práce na domě s pečo-
vatelskou službou na Koutkově zahr-
nují kromě zateplení obvodových 
zdí a střechy také výměnu některých 
oken, dveří a klempířských výrobků. 

Celkové náklady na zateplení všech 
výše uvedených objektů dosahu-
jí výše 48 milionů korun bez DPH. 
Město Třebíč získalo na zateplení 
dotace ze Státního fondu životního 
prostředí, které tvoří u některých pro-
jektů až 90 procent způsobilých výda-
jů. „U zateplení všech mateřských škol 
se dotace zpětně týká i výměny oken z 
roku 2012,“ dodal Pavel Pacal.

Zateplí další mateřské školy

Na přelomu července a srpna se 
konalo 23. světové setkání skautů ze 
150 zemí celého světa v Japonské pre-
fektuře Yamaguchi. Celkem se sešlo 
34 tisíc skautů. Česká výprava měla 
300 členů a Třebíč reprezentovaly 
skautky Bibi a Čajíček ze 7. roje Sas-
anek, v běžném životě Berenika a Tea 
Lukáškovy.  

O Jamboree informovala světo-
vá média, Olga Špátová natáčela 
pro  Českou televizi  přímo v Japon-
sku dokument, facebookové strán-
ky všech zemí byly pečlivě pročítány 
všemi rodiči dětí a  příznivci skautské 
myšlenky. Setkání navštívil i japonský 
korunní princ.

Skauti využívali  veliké nabídky 
programů přímo na tábořišti - moh-
li vyzkoušeli  vodní aktivity v nedale-
kém oceánu nebo navštívit takzvanou 
„Global development village“, kde sdí-
leli problémy světa a společně hledali 
jejich řešení. 

Ve volných  chvílích si mohli pro-
hlédnout kulturu jiných zemí a 
vyzkoušet  jejich tradice nebo jídla. 
Zároveň byla možnost navštívit zná-
má místa Japonska, jako je například 
Hirošima,  pokochat se výhledem na 
japonské hory i obdivovat krásu jes-
kyní. 

Sešli se skauti z celého světa

TŘEBÍČ reprezentovaly Bibi a Čajíček.  Foto: archiv skautů

Celé Jamboree mělo úžasnou atmo-
sféru, je to zážitek na celý život. Po 
skončení Jamboree ještě někteří 
plnoletí skauti individuálně pro-

cestovali část Japonska. „Život je 
zkrátka boží, když jsi skaut,“ kon-
statoval jeden z účastníků.   -zt-

Prázdniny  zakončí 
den Na Hvězdě

Na závěr prázdnin připravil base-
ballový klub Nuclears pro veřejnost 
velký dětský den. V multifunkčním 
sportovně-relaxačním areálu Na 
Hvězdě v Třebíči bude v neděli 30. 
srpna od 14 do 17 hodin k dispozici 
řada atrakcí. 

Jednotlivá stanoviště slibují zábav-
né plnění úkolů pro celou rodinu. 
Návštěvníci mohou také využít mož-
nosti malování zvířecích motivů na 
obličej nebo rozpohybovat svá těla 
při diskotéce s Radkou od 16 hodin. 
Největším lákadlem zůstává stej-
ně jako loni nabídka vyhlídkových 
letů soukromým vrtulníkem od 14 
hodin. -zt-

Přednášky 
pomohou rodičům
Poradna Ruth Třebíč pořádá cyklus 

čtyř vzdělávacích přednášek zaměře-
ných na výchovu dětí, Jak být dobrým 
rodičem. Začíná v říjnu letošního roku. 
Účastníci si osvojí praktické metody a 
techniky, jak lépe reagovat v konfl ikt-
ních situacích, podpořit vzájemnou 
komunikaci, vést děti k zodpovědnosti 
a spolupráci, určit a naplňovat potřeby 
dětí a  vytvořit z domova zázemí 
podpory, porozumění a lásky.

Kurz povede Ing. Bc. Marcela Blažko-
vá, DiS., koordinátorka Poradny Ruth, 
která absolvovala psychoterapeutický 
a lektorský výcvik i Kurz efektivního 
rodičovství. Dobrovolný příspěvek na 
čtyři setkání činí 300 korun.  –zt-

Zjišťují spokojenost 
veřejnosti

V budovách Městského úřadu na 
Karlově náměstí a na Masaryko-
vě náměstí v Třebíči i na ofi ciálních 
stránkách města www.trebic.cz je 
umístěn dotazník zjišťující spokoje-
nost veřejnosti a klientů se službami 
úřadu. 

Vyplněním několika otázek může 
veřejnost vyjádřit svůj názor. Cílem 
dotazníkového šetření je zjistit sil-
né i slabší stránky úřadu, podněty 
pro zlepšení služeb a poskytnout mu 
zpětnou vazbu. Anonymní dotaz-
ník bude na radnici i na webu měs-
ta veřejnosti k dispozici celoročně 
a průběžně bude vyhodnocován. O 
průběžných výsledcích budou obča-
né informováni. –zt-

Dary neposkytli
Dvě žádosti o fi nanční dar a o dota-

ci neodsouhlasila rada města v Třebí-
či. O fi nanční dar ve výši 50 tisíc korun 
žádala Vodní záchranná služba České-
ho červeného kříže na pořízení defi b-
rilátoru. Starosta Pavel Janata vysvětlil, 
že záchranná služba každoročně dostá-
vá od města na svou činnost 100 tisíc 
korun. Zmiňovanou částku by měly 
uhradit obce kolem Dalešické přehra-
dy, kde záchranná služba přístroj pře-
vážně využije. 

Dotaci na provozování Linky důvěry 
neobdrží ani organizace STŘED. Jana-
ta nastínil, že se jedná o opakovanou 
žádost, která nikdy nebyla vyslyšena. 
„Nejedná se o činnost, kterou má město 
zahrnutou do sociálních služeb,“ vysvět-
lil Janata. –zt-

Devítiletý Aleš Denner z Třebíče 
trpí svalovou dystrofi í. Tato nemoc 
je smrtelná, léčba pouze mírní pří-
znaky choroby. Jedinou šancí, jak 
Alešovi pomoci je aplikace kmeno-
vých buněk, která se provádí pouze v 
Izraeli na speciální klinice Th e Weiz-
mann Medical Center.  

Třebíčské sdružení FOR JANE 
proto vypsalo veřejnou sbírku, na 
které se během necelých třech měsí-
ců shromáždilo 900 tisíc korun. 
Částkou 20 tisíc korun Kč přispělo 
také město Třebíč.

„Velmi si vážíme toho, že díky 
sdružení FOR JANE a také díky apli-
kaci EPP – Pomáhej pohybem od 
ČEZu se podařilo v tak krátké době 
dát dohromady potřebné peníze na 
zákrok. Jsme moc rádi, že se také zapo-
jilo město Třebíč a velké díky pat-
ří všem dárcům,“ sdělila maminka 
nemocného Aleše Eva Dennerová.

Doplnila, že nyní probíhá platba za 
zákrok a Aleš již s lékařským dopro-
vodem odlétá do Izraele. Pro účin-
nost léčby je potřeba zákrok opako-
vat. 

„Alešovi moc držíme palce a jsme 
rádi, že jsme mohli jako město také při-
spět. Osobně si vážím toho, že máme u 
nás ve městě také sdružení FOR JANE. 
Pomáhají nejen lidem z Třebíče a okolí, 
ale po celé republice. Díky manželům 
Vostálovým se tak daří opravdu pomá-
hat potřebným,“ ocenil místostarosta 
Třebíče Pavel Pacal.

O svalové dystrofi i
Docent Petr Vondráček, který Ale-

še léčí, spolupracuje s Th e Weiz-
mann Medical Center v Tel Avivu 
v Izraeli, konkrétně s profesorem 
Shimonem Slavinem. Zatím je Tel 
Aviv jediné místo na světě, kde by 

mohlo dojít k aplikaci kmenových 
buněk, které by zastavily progresivní 
svalové dystrofi e, popřípadě zmírni-
ly průběh této nemoci. 

Svalová dystrofi e neboli ubývání 
svalstva je genetická choroba. Tělo 
nemocného si neumí vyrobit bíl-
kovinu dystrofi n, bez níž svalstvo 
nemůže fungovat. A tak svaly ocha-
bují, až přestanou fungovat úplně, a 
postižený, většinou ani ne plnoletý, 
umírá z důvodu selhání dýchacího 
svalstva. 

Příčinou choroby je vrozená muta-
ce, tedy chybný zápis v genetickém 
kódu, který neumíme vyléčit. Sva-
lová dystrofi e je proto onemocnění 
smrtelné, léčba je pouze symptoma-
tická, omezená na mírnění přízna-
ků tak, aby nemocný prožil v rámci 
možností co nejdelší a nejkvalitnější 
život. –zt-

Občanské sdružení FOR JANE 
pomohlo Aleši Dennerovi



STRANA 7 Inzerce TN - ZÁŘÍ 2015



STRANA  8 TN - ZÁŘÍ 2015Kultura

Autorka kritizuje 
praktické lékaře

Přednáška MUDr. Heleny Máslové 
„Ženské peklo“ se uskuteční v pátek 
11. září v 17.30 hodin v Okresní kan-
celáři KDU - ČSL na Karlově náměs-
tí. Přednáška zazněla v rámci XII. 
konference Zdravotník – křesťan v 
dnešní nemocnici. 

Autorka, která se věnuje převážně 
psychogynekologii a ženskému zdra-
ví, je zakladatelkou Centra psycho-
somatické péče v Praze. Vidí spoji-
tost mezi fungováním těla, duševním 
životem, prostředím, v němž člověk 
žije, emocemi, vztahy s ostatními 
lidmi a zejména tím, jak zpracovává 
úkoly, které na život klade. 

Kritizuje současný stav, kdy se z 
ordinací praktických lékařů pla-
cených pojišťovnami staly jakési 
„úřadovny“, kde se hlavně vydáva-
jí žádanky, neschopenky, recepty 
a razítka, a pacient je odtud distri-
buován na vyšší pracoviště. Zanikl 
komplexní pohled na zdraví člověka 
v psychosociálních souvislostech, a 
to i přesto, že moderní věda o nich 
nepochybuje. –zt-

Výstavní síň Předzámčí nabí-
zí unikátní dokumenty v sou-
vislosti s historií města.

 Antonín Zvěřina

Jen do neděle 30. srpna ma-
jí zájemci možnost prohlédnout si 
výstavu 680 let městských práv v 
Třebíči v dobových písemnostech. 
Nabízí zcela unikátní materiály, kte-
ré připomínají pohnutou historii 
Třebíče. Vernisáž výstavy se usku-
tečnila ve středu 19. srpna. 

„Markrabě Karel, později císař 
Karel IV., a jeho otec, český král Jan 
Lucemburský, udělili Třebíči privile-
gium, kterým povyšují jeho práva na 
úroveň práv královského města Znoj-
ma. Pro středověké město to zname-
nalo především možnost obehnat se 
hradbami a do jeho společenského 
života byl uveden tehdy moderní práv-
ní základ. Moravský markrabě Karel 
a český král Jan Lucemburský vzali 
městské společenství pod svoji ochranu 
a varovali každého, kdo by jeho práva 
rušil. Třebíč se tak poněkud vymani-
la z jednostranné závislosti na klášte-
ru, ale nestala se městem královským,“ 
píše se na webových stránkách měs-
ta. 

To zdůraznila ve svém krátkém 
vystoupení organizátorka celé výsta-
vy Jitka Padrnosová. Připomněla, že 
na začátku 19. století přišlo město o 
mnoho vzácných listin, když je rad-
ní prodali na kornouty. „Doufám, 

Zbývají poslední hodiny výstavy

VÝSTAVU v galerii Předzámčí uvedl třebíčský radní Pavel Heřman, na snímku 
s autorkou Jitkou Padrnosovou. Foto: Antonín Zvěřina

že dnešní radní nic takového neučiní,“ 
narážela na přítomnost radního Pav-
la Heřmana. Ten ji ujistil, že něco 
takového opravdu nehrozí.  

Heřman netajil, že udělení privile-
gia znamenalo pro město i poměrně 
velkou zátěž v souvislosti s vybudo-
váním hradeb. Ředitelka městského 
kulturního střediska Jaromíra Hanáč-
ková vyzdvihla osobnost Jitky Padrno-
sové. 

„Je to opravdu člověk na svém místě, se 
kterým je radost spolupracovat. A jsem 
ráda, že navazuje na práci historika 
Rudolfa Fišera,“ konstatovala před tím, 
než předala Padrnosové kytici květin. 

Vernisáž připravila přítomným ješ-
tě jeden mimořádný zážitek. Kulturní 
program obstaraly Jana Jedličková – 
zpěv a Anna Kolaříková – harfa. A 
oprávněně si vysloužily dlouhotrva-
jící potlesk. 

Vernisáž výstavy známého bělorus-
kého malíře Igora A. Barchatkova se 
uskuteční ve středu 2. září v třebíčské 
galerii předzámčí. Úvodní slovo pro-
nese bývalý velvyslanec ČR v Bělorus-
ku JUDr. Ing. Jiří Karas. 

Při zahájení výstavy přivítá dětský 
pěvecký soubor Slunko pod vedením 
sbormistryně Heleny Noskové nejen 
autora, ale také zástupce velvyslance 
Běloruské republiky v ČR. Blížící se 
slavnost už vyvolala pozornost bělo-
ruské televize, která v reportáži o výsta-
vě seznámí diváky i s pamětihodnost-
mi města Třebíče. 

Igor Antonovič Barchatkov se naro-
dil 5. ledna 1958 v Minsku, kde vystu-

doval Akademii výtvarných umění, 
stal se tu žákem národního umělce M. 
Savického, řadu let tvořil v zahraničí, 
známý je zejména v Polsku a v Nizo-
zemí, odkud se vrátil domů, poněvadž 
podle vlastních slov miluje skromnou 
a hlubokou krásu rodné země.

Dnes žije a pracuje společně se svou 
ženou Jelenou, která patří ke známým 
malířům, v téměř liduprázdné vesni-
ci Charuža v Minské oblasti, obklo-
pen podmanivou krásou nespoutané 
přírody. Barchatkov je milovníkem 
domácích zvířat, ušlechtilých koček, 
psů a koní, které chová pro své potě-
šení, zajímavé krajiny maluje zásadně 
v přírodě a tvrdí, že jedině tak může 

zachytit její atmosféru, náladu a každý 
pohyb. Pověstný je především ztvár-
něním „běloruské zimy“. Jeho obrazy 
se nacházejí v běloruské Národní gale-
rii, ale také ve státní galerii v Moskvě, v 
Petrohradě a významně je zastoupen i 
v soukromých sbírkách po celém světě.

Barchatkov je nositelem Řádu Fran-
tiška Skorini, jeho dvě pozoruhodná 
díla už byla v r. 2012 vystavena v rámci 
souborné výstavy běloruských výtvar-
ných umělců v Poslanecké sněmovně 
PČR v Praze.  Kurátorem připravova-
né výstavy je známá běloruská malířka 
Oksana Arakčejeva. Na zahájení verni-
sáže 2. září v 17 hodin je zvána pořada-
teli třebíčská veřejnost.   -zt-

Barchatkov se představí v zámku

Galerie Kruh v ulici Leopolda Pokor-
ného v Zámostí letos ve spolupráci se 
Svazem výtvarných umělců Vysoči-
ny hostila několik úspěšných výstav. I 
když představuje především koněšín-
skou keramiku, zajímavým doplněním 
jsou ukázky z díla výtvarníků. 

Své dřevěné skulptury zde vystavoval 
fenomenální umělecký řezbář Pavel 
Toman z Jihlavy. Dále se v galerii  před-
stavili malíř František Dörfl  a fotograf 
Petr Klukan. Opravdovým uměleckým 
zážitkem byly monumentální obra-
zy Petra Vlacha. Začátkem září končí 
úspěšná expozice Evy Dolejší, kterou 

vystřídají obrazy Arnošta Káby. Ver-
nisáž bude ve čtvrtek 10. září, výstavu 
bude možno vidět až do 7. října, kdy 
ji vystřídá překvapení, jeden z třebíč-
ských výtvarníků.   

Arnošt Kába se narodil v roce 1978, 
žije v Pelhřimově. Je členem Sdružení 
výtvarných umělců Vysočiny při Unii 
výtvarných umělců ČR. Má za sebou 
studia Vysoké školy uměleckoprů-
myslová v Praze (1997 – 2000), archi-
tektury na  Universidad de Granada, 
Facultad de Bel las Artes (2001/02)ve 
Španělsku. 

Uskutečnil řadu samostatných výstav. 

V roce 2003 Galerie M v Pelhřimově, 
ICM v Pelhřimově, Zámek Staré Hra-
dy u Libáně. V roce 2004 Galerie M v 
Pelhřimově, znovu ICM v Pelhřimově, 
2005 Galerie M v Pelhřimově, v roce 
2006 OGV Alternativa v Jihlavě a v 
roce 2007 Knihkupectví a galerie M v 
Bechyni.

Kromě toho se zúčastnil dlouhé řa-
dy kolektivních výstav a performancí v 
Praze, v Jihlavě, Českých Budějovicích, 
Brně a na řadě dalších míst. Jeho díla 
jsou v mnoha soukromých sbírkách. V 
Třebíči bude vystavovat poprvé. Vstup 
do galerie je zdarma. Olga Pánková

V Galerii Kruh bude vystavovat 
Arnošt Kába z Pelhřimova

Uskuteční se 
Chovatelský den

Chovatelský den se uskuteční 
v neděli 13. září v Třebíči v areálu 
na Polance. Předzvěstí bude průvod 
koní městem v sobotu 12. září od 
9.30 hodin. Nedělní program začí-
ná v sedm hodin přejímkou hospo-
dářských zvířat. Od 9.30 do 11.30 se 
uskuteční hodnocení koní a skokové 
soutěže. 

Slavnostní zahájení se koná v dva-
náct hodin. O patnáct minut později 
začínají sportovní soutěže zápřahové 
a Koňská show. Vše vyvrcholí XVIII. 
Ročníkem memoriálu Lad. Svobody 
ve vozatajské soutěži. Během celé-
ho dne má veřejnost možnost využít 
projížďky v sedle i bryčkách. 

Součástí chovatelského dne je 
ukázka plemen ostatních hospodář-
ských zvířat, chovatelské a jezdecké 
práce, zemědělské techniky včetně 
služeb pro zemědělství.     -zt-

Výstava ukazuje
nakládání s odpady

V budově radnice na Karlově 
náměstí v Třebíči je od začátku srp-
na instalována výstava, zapůjčená od 
Kraje Vysočina, Hierarchie naklá-
dání s odpady. Ta prezentuje mimo 
jiné spolupráci kraje se společnost-
mi EKO-KOM, ASEKOL a ELEK-
TROWIN, zabývajícími se před-
cházením vzniku odpadu a tříděním 
využitelných složek. 

„Na informačních panelech v přízemí 
návštěvníci najdou základní informa-
ce o tom, jak se odpad odstraňuje nebo 
opětovně využívá. V prvním patře se 
výstava zabývá energetickým využitím 
odpadu a ve druhém patře pak recykla-
cí jednotlivých složek odpadu,“ popsala 
zaměření výstavy radní Marie Černá.

„Chceme školákům i široké veřejnosti 
přiblížit výhody a plusy třídění odpa-
du, energetického využití i recyklace,“ 
dodala Černá. Výstava bude na rad-
nici k vidění do 10. září. –zt-
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Areál bývalé továrny BOPO na 
konci června ožil novým třebíč-
ským veletrhem Fortel. Hlav-
ním organizátorem se stal Petr 
Šmejkal z okresní hospodářské 
komory, který se s Třebíčskými 
novinami podělil o svoje zkuše-
nosti.

 Antonín Zvěřina

Kdy vznikl nápad uspořádat veletrh 
Fortel?

Na přesné datum už si nepamatu-
ji. Bylo to někdy na počátku letošního 
roku. Základní impulz vznikl při kon-
taktu se střední průmyslovou školou 
technickou, jejíž vedení o výstavě nebo 
veletrhu fi rem uvažovalo. Nové vede-
ní Okresní hospodářské komory má 
zájem o rozvoj Třebíče i celého okresu, a   
tak jsme se dohodli, že se toho nápadu 
ujmeme a připravíme veletrh vlastními 
silami. Samozřejmě s pomocí nejen této 
školy, ale mnoha dalších subjektů. 

Proč jste si vybrali název Fortel?
Věděli jsme, že veletrh musí mít pro 

přitažlivost jednoslovný název. Příkla-
dem nám byl veletrh  Didacta, který si 
získal poměrně velkou popularitu a má 
hodně návštěvníků i vystavovatelů. Celý 
náš veletrh se nese kolem práce a hod-
not, které lidem přináší. Zdálo se nám, 
že slovo fortel vystihuje to, o co nám jde. 
Jak okresní hospodářské komoře, tak 
školám s technickým zaměřením. 

Můžete to přiblížit?
Dnes se děti často vzdělávají v obo-

rech, které jsou těžko uplatnitelné na 
trhu práce. Na druhou stranu je tady řa-
da fi rem, které mají zájem o kvalifi kova-
né pracovníky s technickým zaměřením. 
Chtějí svoje provozy rozšiřovat a toto 
jim v tom brání. 

Co se s tím dá dělat?
Osobně nad tím přemýšlím již dlouho 

a dospěl jsem k názoru, že slovo práce 
nemá potřebnou váhu. Rodiče přichá-
zejí domů z práce rozladění a před dětmi 
to neskrývají. Ty získávají pocit, že práce 
je něco špatného, nepříjemného. Je velká 
škoda, že děti místo získávání manuál-
ní zručnosti nad stavebnicemi, při opra-
vách bicyklů a mopedů sedí u počítačů a 
tabletů. To jim určitě neprospívá a záro-
veň jim to ztěžuje budoucí život, kdy si 
nebudou umět doma ani vyměnit žárov-
ku. Naše generace přece jen k práci měla 
blíž a nezískala k ní lhostejný postoj jako 
mnohé dnešní děti. Myslím si, že manu-
ální práce má často větší cenu než kance-
lářská, čímž se nikoho nechci dotknout. 

Takže proto název Fortel?
Ano, aby zapůsobil na děti a celou 

veřejnost, že práce není nic špatného. 
Pracovat manuálně může poskytovat 
radost a uspokojení a pro společnost i 
pro náš region a zemi je to důležité. To 
by se mělo odrazit i na žebříčku spole-
čenských hodnot. Musíme si uvědomit, 
že dnes se i pro pracovníky v regionál-
ních podnicích mění podmínky a  uplat-
nění, zaměstnanec se může učit cizí řeči, 
mnohé třebíčské podniky exportují po 
celém světě, takže často není problém 
vycestovat i mimo Evropu. To, spolu 
s bohatým kulturním a volnočasovým 
vyžitím, umožňuje v Třebíči strávit plno-
hodnotný a příjemný život.   

Proč jste si vybrali k pořádání vele-
trhu areál v Borovině?

SOUČÁSTÍ veletrhu Fortel se stalo otevření ekotechnického centra. Jeho vznik 
inicioval třebíčský podnikatel Richard Horký (vlevo).  Foto: Antonín Zvěřina

Veletrh nabídl vzdělávání i zaměstnání

Tento areál má pro Třebíč a celé Tře-
bíčsko historický význam. Jednalo se o 
továrnu, která spolu s Jadernou elektrár-
nou Dukovany významně ovlivnila roz-
voj města. Pracovalo tam několik tisíc 
lidí a na to muselo navazovat ubytování, 
služby, infrastruktura a podobně. S his-
torií továrny jsou spojené osudy mnoha 
rodin. Pro podnikatele má symbolický 
význam. Tam kráčely dějiny průmyslu 
v Třebíči. Rozhodně nám není lhostej-
ný osud nejen této továrny, ale i dalších, 
které v Třebíči z nejrůznějších důvodů 
skončily. Nyní se do borovinského are-
álu vrací život, byť v jiné podobě, než 
tomu bylo dříve. To byl důvod, proč js-
me zvolili právě toto místo, i z hlediska 
prostorového. 

Můžete nastínit ještě další výhody?
Určitě nám nahrálo, že místo neby-

lo průjezdné. Lidé se tam mohli volně 
pohybovat. Mohli si také prohlédnout, 
jak se celý areál mění a jak se moderni-
zuje. Došlo tam také k souběhu s něko-
lika dalšími akcemi. Město představilo 
revitalizovaná veřejná prostranství, ote-
víralo se ekotechnické centrum ALTER-
NÁTOR a my jsme pořádali veletrh. 

Máte představu, kolik přišlo lidí?
V pátek areál navštívilo dva tisíce osob 

a v sobotu čtyři a půl tisíce lidí. Myslím 
si, že na Třebíč je to dobrý výsledek. 

Jak jste oslovovali jednotlivé vysta-
vovatele?

Musím přiznat, že to pro nás na počát-
ku byla velká neznámá. Ujal jsem se 
vedení organizačního týmu a ze začát-
ku jsem měl dost neklidné spaní. Těsně 
před veletrhem samozřejmě také. Velice 
nám pomohly osobní kontakty na ředi-
tele a majitele fi rem. Většinou se jedna-
lo o členy okresní hospodářské komo-
ry. Nastínili jsme myšlenku, že se jedná 
o srdeční záležitost podnikatelů a fi rem 
z Třebíče a okolí. Chceme dát regionu 
a městu najevo, že nám záleží na jeho 
budoucnosti. Chceme prosperovat, ale 
zejména zaměstnávat místní lidi. 

Takže to je jedna z možností, jak na 
to upozornit?

Nám není jedno, že z města každoroč-
ně odchází stovky lidí. Většinou se jedná 
o mladou generaci. Chceme tento trend 
minimálně přibrzdit. Veletrh měl ukázat, 
že není nutné z regionu, z města odchá-
zet, že tady práce je. Firmy, které jsme 
oslovili jako první, se za tuto myšlenku 
bez výhrad postavily. To považujeme za 
velice důležité. 

Máte už nějaké ohlasy?
Učinili jsme si průzkum spokojenosti, 

ti, co nám odpověděli, vyslovili spoko-
jenost. Myslím si, že míra spokojenos-
ti je na úrovní 75 procent. Jednalo se o 
první ročník, určité problémy se vyskyt-
ly, ale žádné zásadní. To hodnocení nás 
naplňuje pocitem optimismu, fi rmy 
nám říkají, že až bude další ročník, urči-

tě se ho zúčastní. Chceme také s odstu-
pem času celý veletrh vyhodnotit a 
dohodnout se, jak často by se měl konat. 
Osobně se nyní přikláním k dvouletému 
intervalu. 

Byla výhoda, že v areálu se nachází 
Dům dětí a mládeže?

Samozřejmě Den dětí, který se konal 
v sobotu odpoledne, nám s návštěvností 
pomohl. A také naopak. Věděli jsme, že 
nějaký doprovodný program je třeba při-
pravit. Dohodli jsme se s Domem dětí a 
mládeže právě na dětském dnu. V areálu 
se uskutečnila dřevorubecká show, konal 
se jarmark, ukázala se řemesla. To všech-
no přispělo k návštěvnosti a musím 
zdůraznit, že nám také přálo počasí. Jen 
bych chtěl doplnit, že Dům dětí a mlá-
deže má podobnou roli jak veletrh For-
tel. Probouzet v dětech hravost, soutěži-
vost, manuální zručnost.  To vše lze najít 
v kroužcích, které DDM celoročně pro-
vozuje.  

Máte už představu, co byste do areá-
lu ještě chtěli přinést?

Samozřejmě nechci pominout všech-
ny, kteří se na přípravě a organizaci podí-
leli, ale osobně jsem celou akci zaštiťoval. 
Každý den jsem měl popsaný arch papí-
ru, co je potřeba ještě zařídit. Dopravní 
značení, parkování, veřejná WC, ostra-
hu a mnoho dalšího. Proto si nedo-
vedu představit, že bychom tuto akci 
ještě rozšiřovali. Na druhou stranu se 
příště nebude otevírat ALTERNÁTOR, 
a to musíme něčím nahradit. Víme, že je 
důležité veletrh něčím okořenit. Určitě 
nad tím budeme přemýšlet. Můžu slíbit, 
že zcela jistě připravíme pro návštěvníky 
nějaké překvapení.    

Byl jste hlavní organizátor, neměl 
jste chuť s tím někdy praštit?

Pocity se mně míchaly z minuty na 
minutu, později i ze vteřiny na vteřinu. 
Občas jsem propadal zoufalství, říkal 
jsem si, vypni telefon a někam daleko 
odleť. Ale člověk má pocit odpovědnos-
ti a také hrdost, že něco takového zvlád-
ne, když na sebe tu roli vzal. Chtěl jsem 
ukázat, že sedět s rukama v klíně ničemu 
nepomůže. Že je třeba pro město, ve kte-
rém žiji, něco učinit. Dát určitý příklad. 
Třebíč si to zaslouží, je to krásné město, 
žijeme tady rádi, máme tady úžasnou 
možnost vyžití ve volném čase, ojedinělé 
památky, chce to, aby lidé, kteří tady žijí, 
měli v sobě víc pospolitosti a hrdosti na 
toto město. Je na nás, abychom v městě 

a regionu skutečně žili. Ne jen bydleli... 

Měl jste takový pocit při organizo-
vání veletrhu?

Mnozí podnikatelé zejména z vedení 
okresní hospodářské komory poskyt-
li svoje lidi a svoji techniku ve prospěch 
veletrhu. Někdo dovezl stánky na jar-
mark, další půjčil prodlužovací kabely, 
všichni lidé v týmu táhli za jeden pro-
vaz. Takže ano, a potěšilo mě, že s myš-
lenkou udělat něco pro Třebíč a region 
nejsem sám.

Na začátku jste se vyjádřil k hodno-
tě slova práce, můžete k tomu ještě 
něco sdělit?

Nevím, zda dochází v této otáz-
ce k nějakým změnám. Také nemohu 
posoudit, jak to chodí v jiných fi rmách, 
protože detailně znám jen tu svoji. 
Osobně si myslím, že je tady prostor pro 
zlepšení na obou stranách, tedy zaměst-
navatel, zaměstnanec. Zaměstnavatelé 
by si měli sáhnout do svého svědomí, 
zda se často ke svým pracovníkům 
nechovají nadřazeně, zda jim neuklá-
dají víc práce, než kolik mohou zvlád-
nout. Každý rozumný podnikatel by 
si měl uvědomit, že bez zaměstnanců 
nemůže existovat. Na druhou stranu 
pracovníci by si měli vybudovat ke 
svému podniku, fi rmě vztah, protože 
v ní mohou často strávit velkou část 
života, a ta by měla být pokud možno 
příjemně strávená. 

Takže slovo práce?
Musíme si uvědomit, že práce je 

nedílnou součástí našeho života. Mys-
lím si, že člověku, který nepracuje, ně-
co musí chybět. Jsme tady proto, aby-
chom kromě spánku vyvíjeli nějakou 
aktivitu. Pokud se nabízí šance denní 
aktivitu proměnit v obživu, je to zcela 
přirozené. Nespokojení zaměstnanci 
mají vždy šanci něco změnit. Přemýš-
let, zda ten odpor k práci není v nich. 
Je třeba jednat i s vedením fi rmy, urči-
té věci si vyjasnit. Myslím si, že lidem 
v tomto směru chybí odvaha své pro-
blémy řešit. Něco změnit, když se cítí 
být nespokojeni. Třeba si i najít jinou 
práci a jít za tímto cílem. Lidé si mys-
lí, že práce je úděl, což není tak docela 
pravda. V okolním světě je běžné, že lidé 
vystřídají za život několik zaměstnání. 
Nemají z toho hrůzu, že selhali. Stejně 
tak je běžné za prací dojíždět. Veletrh 
Fortel by do budoucna mohl nabídnout 
i diskuze na toto téma. 

Petr 
Šmejkal
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V rámci Operačního programu ži-
votní prostředí jsou vyčleněny pro-
středky na výměnu kotlů na tuhá pa-
liva pro domácnosti. Tyto prostředky 
budou jednotlivým domácnostem 
poskytovány prostřednictvím Kraje 
Vysočina. Níže jsou uvedeny základní 
informace:

Jedná se o výměnu zdrojů tepla 
na pevná paliva za:

• Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 
%.

• Kombinovaný kotel (uhlí + bio-
masa) – dotace nejvýše 75 %.

• Plynový kondenzační kotel – 
dotace nejvýše 75 %.

• Tepelné čerpadlo – výše maxi-
mální dotace bude upřesněna.

Všechny nově pořizované kotle 

musí splňovat požadavky Směrni-
ce Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich 
prováděcích předpisů.

Maximální způsobilé výdaje projek-
tu jsou stanoveny na 150 tis. Kč.

Pokud bude vyměňován kotel v bu-
dově energetické náročnosti D a hor-
ší, musí být součástí projektu kromě 
samotné výměny ještě finančně mé-
ně náročná opatření na snížení ener-
getické náročnosti budovy, jejichž 
dopad musí být potvrzený energetic-
kým specialistou. 

Jedná se o výdaje ve výši max. 20 
tis. Kč.

První výzva pro občany k podává-
ní žádostí o kotlíkové dotace na Kraji 
Vysočina je plánována na první čtvrt-
letí roku 2016.  -zt-

Dotace z operačního programu 
pomůže při výměně kotle

Město bude svítit 
úsporněji

Město Třebíč postupně vyměňuje zastaralé 
lampy veřejného osvětlení, které jsou již za hra-
nicí životnosti za nové, úsporné a modernější. 
Dosud bylo vyměněno 15 komunikačních sví-
tidel v ulici Koželužská, do konce srpna dosta-
nou 23 nových lamp ulice Revoluční a Spojen-
ců, a dalších 20 jich bude vyměněno v Ruské 
ulici. V rámci smlouvy na veřejné osvětlení 
jsou svítidla pořízena z rozpočtu města za zvý-
hodněnou cenu. –zt-

Začne druhá etapa 
revitalizace Demlovy ulice
Odbor dopravy a komunálních služeb Městské-

ho úřadu Třebíč informuje občany, že v souvislos-
ti se zahájením druhé etapy revitalizace veřejného 
prostranství v Demlově ulice dojde k úplné uzavírce 
místní komunikace včetně přilehlých chodníků. 

Potrvá až do konce října. Přístup k bytovým jed-
notkám, provozovnám a nemovitostem v uzavřeném 
úseku budu umožněn. –zt-

Opravili schody
Schodiště ze Smrtelné ulice do Tyršových sadů 

v Třebíči se dočkalo opravy. „Nejdříve jsme odstra-
nili horní vrstvy stupňů schodiště, které byly velmi 
poškozené a uvolněný beton z podstupnic. Ten jsme 
nahradili kvalitním betonem, inální povrch pak spe-
ciální stěrkovou hmotou pro exteriéry. Povrch stupňů 
schodiště tvoří asfaltový nátěr s jemnou drtí. Násled-
ně jsme ukotvili poškozené úhelníky,“ popsal opravu 
schodiště vedoucí odboru dopravy a kumálních slu-
žeb Aleš Kratina. Dodal, že jde o kvalitně, jednoduše a 
účelně, ale ekonomicky provedenou opravu.  –zt-

I v malé koupelně musí být dostatek 
místa. Zní to sice na první pohled para-
doxně, ale je to tak. Je třeba pohodlně 
vystoupit z vany či sprchy a osušit se, 
pohodlně stát u umyvadla se zrcadlem 
a podobně. Základní ergonomická pra-
vidla prostě platí i pro malé koupelny. 
Čili velikost sprchového koutu, ve-

likost vany, prostor před záchodovou 
mísou, pokud ji zde přece jen budete 
mít a podobně. A pokud chcete v malé 
koupelně velice důmyslně promyšlené 
úložné prostory, často nebudou vůbec 
levné.

Co nesmí chybět v malé koupelně? 
Odpověď je jednoduchá – umyvadlo, 
menší vana s vanovou zástěnou kvů-
li sprchování, a nebo uzavíratelný spr-
chový kout se sprchovou vaničkou, aby 
při sprchování nebyla voda všude. Dále 
obklady a dlažba, přičemž obklady se u 
malých koupelen pokládají obvykle na 
všechny stěny, a to do výšky alespoň 

180 centimetrů.
Nejdůležitějším zařizovacím předmě-

tem v koupelně je umyvadlo. Sprchový 
kout či vanu lze navíc v některých pří-
padech umístit do ložnice, a tím si v 
koupelně udělat prostor. Nejlepší vol-
bou pro umyvadlo je vždy keramika, 
obzvláště do malých prostor. Materiá-
ly jako sklo, nerez, kámen anebo dřevo 
vyžadují dostatek prostoru, aby vynik-
ly, navíc se o ně složitěji pečuje. 

I umyvadlo musí být dostatečně vel-
ké a s dostatečně velkou odkládací plo-
chou. Standardně jsou do malých kou-
pelen vhodná umyvadla šířek 50 až 
60 cm. Ovšem nesnažte se umyvadlo 
uzavřít do nejmenšího prostoru malé 
koupelny. Umístěte je tak, aby byl všu-
de okolo něj dostatek místa. A pro ví-
cečlennou rodinu vůbec není od věci 
instalovat dvojumyvadlo se dvěma ba-
teriemi. Nabízena jsou i dvojumyvadla 
kompaktní.  –zt-

Co v koupelně nesmí chybět
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 Rychlá a dostupná půjčka jen na 3 měsíce. 
 Od 2 000 Kč do 15 000 Kč.
 Splaťte do 1 měsíce a nezaplatíte nyní ani korunu navíc.

Zvýhodněná nabídka platí od 19. 8. do 29. 9. 2015.
Podrobná pravidla akce najdete na www.xspujcka.cz.
Příklad půjčky ve výši 4 000 Kč s hotovostním režimem splácení s pravidelnou měsíční splátkou 1 947 Kč, 
s dobou splatnosti 3 měsíce, administrativním poplatkem 413 Kč, úrokem 308 Kč, celkovou splatnou 
částkou 4 721 Kč a celkovou dlužnou částkou 5 841 Kč (vč. hotovostního inkasa splátek). Roční úroková 
sazba 44,95 %, RPSN 173,84 % (RPSN nezahrnuje hotovostní inkaso splátek).

NYNÍZDARMA

XS Půjčku vám přináší Provident.

Pracovníci odboru dopravy a ko-
munálních služeb v Třebíči Do opra-
vy a natírání všech dětských hřišť se 
pustili pracovníci odboru dopravy a 
komunálních služeb v Třebíči. „Prá-
ce začaly hned první týden prázdnin a 
vzhledem k příznivému počasí předpo-
kládáme, že do půlky srpna bude vše 
hotové,“ konstaoval vedoucí oddělení 
komunálních služeb Vítězslav Kunst.
Na území města je 67 dětských hřišť 

a 28 hřišť na míčové hry. Každé léto 
pracovníci oddělení opravují a na-
tírají houpačky, prolézačky a veške-
ré herní prvky, opravují povrchy a 
oplocení, aby hřiště byla funkční a 
bezpečná.
Nejenom pro tyto práce město už 

třetím rokem využívá spolupráce s 
Úřadem práce a dlouhodobě neza-
městnané občany zaměstnává v rám-
ci veřejně prospěšných prací.  –zt-

Dětská hřiště budou opravená

Ani v extrémně teplém počasí měs-
to Třebíč nezahálelo. Pracovníci od-
boru dopravy a komunálních služeb 
nechali opravit chodníky v ulicích Ji-
ráskova a Hanělova a upravit a zprů-
jezdnit nezpevněnou cestu v kolonii 
Poušov.

„V ulici Jiráskova jsme nechali opra-
vit chodník u zastávky městské auto-
busové dopravy, v Hanělově proběhlo 
několik lokálních oprav v podobě vý-

měny poškozených kusů dlažby, vy-
rovnání nerovností chodníku a úpravy 
obrubníků u přechodu pro chodce smě-
rem k základní škole. V kolonii Poušov 
byla pro účely snadnějšího průjezdu 
srovnaná a zhutněná účelová komu-
nikace v rozsahu zhruba 250 metrů,“ 
popsal práce místostarosta Vladimír 
Malý. Od začátku roku bylo opraveno 
zhruba 40 chodníků. –zt-

Jiráskova a Hanělova mají 
opravené chodníky
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Garážová vrata LOMAX Home

*cena již od 17 490,- 

www.vrata-pekarek.cz

Náměstí 12, 594 01 
Velké Meziříčí
Tel.: 603 215 890
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Na travnaté ploše přiléhající k tře-
bíčskému Aquaparku Laguna přiby-
lo nové dětské hřiště. 

Děti tak mohou od nynějška sko-
tačit na houpačce či trénovat oheb-
nost na průlezkách. Celý projekt 
podpořila Nadace ČEZ, která městu 
na výstavbu dětské hrací plochy vě-
novala příspěvek sto tisíc korun.

Nová hrací plocha v třebíčské uli-
ci Mládežnická bude sloužit dětem i 
jejich rodičům z Třebíče a blízkého 
okolí nejen v rámci jejich výletů do 
místního aquaparku. 

„Na nové hřiště jsme nechali vybu-
dovat certi ikované herní zařízení. 
Děti si tam mohou hrát na pružino-
vých houpadlech, lanové houpačce 
nebo skluzavce s domečkem. Vzhle-
dem k umístění všech herních prvků 
na travnatém povrchu je navíc celé 
hřiště velmi bezpečné,“ uvedl staros-
ta Pavel Janata. 

Dětská hrací plocha bude hlída-
ná správcem a veřejnosti přístupná 
každý všední den od 10 do 21 ho-
din.  –zt-

Uskutečnilo se slavnostní vyhláše-
ní výsledků soutěže Stavba Vysoči-
ny 2014, kterou pravidelně pořádá 
Stavební sdružení Vysočina ve spo-
lupráci s krajskou reprezentací Sva-
zu podnikatelů ve stavebnictví ČR a 
České komory autorizovaných inže-
nýrů a techniků činných ve výstavbě 
(ČKAIT) a Krajem Vysočina. Město 
Třebíč bojovalo v kategorii Stavba 
pro sport a volný čas.

Během slavnostního večera, který 
se uskutečnil v netradičním prosto-
ru výrobní haly společnosti Rieder 
Beton v Jihlavě, obdrželo město Tře-
bíč se svojí netypickou rozhlednou 

na Pekelném kopci čestné uznání za 
moderní dřevěnou konstrukci, která 
rezonuje s okolním prostředím. 

Cenu veřejnosti, titul prestižní 
stavba Kraje Vysočina a cenu ČKAIT 
získal zrekonstruovaný Zámek Va-
leč u Třebíče.

Bohužel během června zemřel člo-
věk, který se o výstavbu rozhledny, 
byť nepřímo, zásadně zasloužil. Ja-
romír Heralecký starší z místní části 
Třebíče Slavic díky prodeji pozem-
ku ve svém vlastnictví realizaci pro-
jektu městu umožnil. Dožil se 82 let.   
 –zt-

U Aquaparku Laguna 
vyrostlo nové hřiště

Rozhledna na Pekelném kopci 
získala čestné uznání
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Třebíč se dočkala nového kně-
ze. Svoji primiční mši svatou 
na počátku července odsloužil 
Jakub Tůma.   

 Antonín Zvěřina

Kdy jste dospěl k defi nitivnímu 
rozhodnutí, že se chcete stát kně-
zem?

Časem, kdy se v této otázce obrazně 
řečeno lámal chléb, byly pro mě letní 
prázdniny před nástupem do maturit-
ního ročníku.

Byl to váš cíl již od dětství?
Na tuto otázku není snadná odpověď. 

S určitým odstupem ale vidím, že k při-
jetí tohoto povolání můj život směřoval 
již opravdu od poměrně raného věku. 
Jako dítě jsem sice miloval přírodu a 
zvířata, a proto jsem chtěl mít farmu. 

Poté jsem delší čas, hlavně na základ-
ní škole, chtěl být veterinářem, abych 
mohl zvířátkům pomáhat. Později mi 
však starší a zkušenější vysvětlili, že by 
bylo lépe stát se lékařem pro lidi než 
pro zvířata, což mi přišlo rozumné a ke 
studiu medicíny jsem proto směřoval i 
během gymnázia. 

Avšak zároveň už jako malý kluk jsem 
si se starším bratrem hrával na mši sva-
tou, i když je pravda, že knězem byl 
tehdy on a já mu směl jenom ministro-
vat. Vnitřní volání, které jako křesťan 
nemohu nazvat jinak než Božím volá-
ním, mě však znovu a znovu v určitých 
intervalech zvalo k přijetí služebného 
kněžství. 

Pro sebe jsem si to nazval „dilema 
kleriky a pláště“, jelikož během let, 
kdy bylo třeba se rozhodnout, kam po 
maturitě, jsem před sebou měl skuteč-
ně jakýsi pomyslný obraz vah, kde na 
jedné straně byla černá klerika a na dru-
hé bílý plášť, pokud se dá vůbec nějak 
popsat, co jsem tehdy prožíval. 

Nakonec jsem se ale Pánem Bohem 
nechal takříkajíc „ukecat“ a uznal jsem, 
že druhým lidem budu já osobně pro-
spěšnější jako, ten kdo pečuje o jejich 
duchovní život než o jejich život bio-
psycho-sociální – čímž rozhodně nech-
ci nijak snižovat ty, kdo tyto jiné způso-
by pomoci člověku vykonávají, každý 
má do struktury své osobnosti vepsáno 
jiné poslání. 

Pokud to tedy všechno shrnu, dnes 
jsem přesvědčen, že Pán Bůh skuteč-
ně chtěl, abych byl knězem už počátku 
mého života a že mě k tomu opakova-
ně zval, i když mně v mé lidské omeze-
nosti a vrozené umíněnosti určitý čas 
trvalo, než jsem to pochopil.

Předcházela tomu účast na mších 
svatých, například byl jste minist-
rantem?

Jak už asi vyplynulo z mé předchozí 
odpovědi, za předání víry jsem velmi 
vděčný příkladu života svých rodičů, 
kteří mě také přirozeně brávali s sebou 
na mše svaté. K ministrování mě pak 
asi v první třídě základní školy pozval 
v kostele sv. Martina dnes již zesnulý 
kněz otec Jiří Koudelka.

Co na vaše rozhodnutí říkala rodi-
na, kamarádi?

U některých se to neobešlo bez urči-
tého období vyrovnávání se s tímto 
mým rozhodnutím, snad možná proto, 
že jsem o tom s nikým nemluvil, dokud 
jsem se sám před Pánem defi nitivně 

Bůh chtěl, abych se stal knězem

JAKUB TŮMA odsloužil svoji primiční mši svatou v kostele sv. Martina. 
 Foto: archiv J. Tůmy

nerozhodl, ale ve výsledku všichni mé 
rozhodnutí přijali a vždy mě na mé ces-
tě podporovali.

Jaké vzdělání jste měl před nástu-
pem na teologickou fakultu?

Za jedno z nejkrásnějších období, 
svého života vděčím Katolickému gym-
náziu v Třebíči, odkud jsem se rovnou 
hlásil k přípravě na kněžství. Násled-
ně jsem byl, jak to odpovídá současné 
většinové praxi, nejprve přijat do pří-
pravného ročníku – tzv. Teologické-
ho konviktu v Olomouci, kde je roční 
formační program zaměřen na důklad-
nější rozlišování, zda skutečně přijatý 
uchazeč cítí povolání ke kněžství.

Kde přímo jste teologii studoval?
Absolvoval jsem Cyrilometodějskou 

teologickou fakultu Univerzity Palac-
kého v Olomouci.

O tomto studii se toho mnoho 
neví, mohl byste je přiblížit?

Málokdo asi ví, že teologická fakul-
ta a kněžský seminář – v mém přípa-
dě Arcibiskupský kněžský seminář v 
Olomouci, kde studují bohoslovci za 
moravské diecéze – jsou dvě na sobě v 
podstatě nezávislé instituce. Teologic-
ká fakulta je řádnou a plnohodnotnou 
součástí svazku Univerzity Palackého v 
Olomouci, a jako taková je státní fakul-
tou. 

To, že jmenování děkana nebo 
děkanky a dalších akademiků a opráv-
nění udělovat akademické tituly schva-
luje příslušná církevní autorita, pak z 
pohledu světského práva nemá žádnou 
relevanci a je to spíše věc důležitá pro 
vnitřní fungování – zejména uznávání 
akademických titulů – v rámci katolic-
ké církve. 

Fakulta se pak tedy stará přede-
vším o intelektuální formaci kandidá-
tů kněžství. Obor katolická teologie je 
pětiletý magisterský obor, který může 
studovat v podstatě kdokoli – tedy i 
když nesměřuje k přijetí kněžství – 
a kromě tohoto oboru naše fakulta 
zaštiťuje i další ne už čistě teologické 
obory. 

A kněžský seminář?
Kněžský seminář je pak místem běž-

ného života bohoslovců, těch, kdo se 
připravují ke kněžství, a na jeho půdě 
také probíhá další formace kandidá-
tů, zejména v oblasti lidské, pastorační 
a duchovní. Bohoslovci se zde nejen 

společně modlí a slaví mše svaté, ale 
také nabývají nejrůznějších praktických 
dovedností pro budoucí kněžskou pra-
xi, tráví volný čas, sportují a věnují se 
různým dobrovolnickým aktivitám, 
jako je třeba vedení společenství mlá-
deže, dobrovolnická služba v hospici na 
Svatém kopečku či organizování víken-
dových akcí pro ministranty, a mnohé 
další.

Mnoho lidí si myslí, že se tam ani 
nedá zažít nějaká legrace, je to prav-
da?

To rozhodně pravda není, vždyť 
humor je jednou z důležitých Božích 
vlastností, která vypovídá o tom, že 
Bůh všechno přesahuje, že je vždy „nad 
věcí“, a tak kdo se snaží žít s Bohem, bez 
humoru se neobejde. Legrace se tedy v 
semináři užije až až – i když je pravda, 
že specifi ka bohosloveckého humo-
ru zřejmě zůstanou pro mnohé na-
vždy nepochopitelná. Ale tak už tomu 
v případě podobných relativně uzavře-
ných sociálních skupin bývá. Takovou 
„přehlídkou“ seminárního humoru pak 
je zejména každoroční „Mikulášská 
besídka“, kde se v krátkých scénkách 
nešetří vtipy na mnohdy přímo v hle-
dišti přítomné spolubratry, ale také na 
vyučující z fakulty, představené semi-
náře, ba i na samotné pány biskupy.

Znamená to, že toto studium se 
zaměřuje jen na Písmo svaté?

Je pravdou, že v současném poje-
tí studia teologie je snaha naplňovat 
výzvu Druhého vatikánského konci-
lu, který v jednom ze svých dokumen-
tů vyslovuje přání, aby Písmo svaté 
skutečně bylo duší posvátné teologie, 
nicméně to neznamená, že bychom 
studovali jenom Písmo. Student kato-
lické teologie na CMTF musí absolvo-
vat opravdu širokou paletu předmětů z 
různých oborů: od živých jazyků (ang-
ličtina, němčina nebo italština) přes ty 
méně živé (latina, novozákonní řečtina 
a biblická hebrejština), dále přes studi-
um církevních dějin, církevního práva, 
bioetiky, pedagogických a psychologic-
kých disciplín přes základy dějin umě-
ní a památkové péče a různé fi losofi cké 
disciplíny až po vlastní čistě teologické 
předměty, kterých postupně přibývá 
hlavně od třetího ročníku studia.

Může si novokněz nové místo vybí-
rat nebo je mu přidělené?

Nové místo je nám přiděleno a mini-
málně v moravských diecézích je zvyk 

toto nové působiště sdělovat až v den 
svěcení.

Kam tedy míříte?
Ode dne 28. června 2015 jsem byl 

ofi ciálně ustanoven farním vikářem, 
lidově řečeno kaplanem, ve farnosti u 
kostela sv. Tomáše v Brně.

Jak jste se svým umístěním spoko-
jený?

Starší a moudřejší než já říkají, že 
první místo je vždy od Pána Boha a já 
se snažím to takto vidět. Každé místo 
má jistě své klady i zápory, ale já se na 
novou spolupráci těším a nechám se 
překvapit, jak bude konkrétně vypadat.

Proč si myslíte, že o poslání stát se 
knězem v naší republice není příliš 
velký zájem?

Myslím – a rozhodně tím nechci 
nikoho urazit – že to souvisí s tím, že 
se dnes lidé mají až moc dobře. Větši-
na z občanů ČR si samozřejmě nemůže 
dovolit úplně všechno, co by si přála, 
ale v porovnání s podstatnou částí pla-
nety je naše životní úroveň značně nad-
průměrná – většina z nás se nemusí 
každý den bát, že umře hlady, většina z 
nás má zděné domy s přívodem elektři-
ny, vody, tepla a s kanalizací. Většina z 
nás má dokonce připojení k internetu, 
mobilní telefon a mnozí mají v rodině 
jedno a více aut. Drtivá část populace 
např. Afriky či Asie ovšem takové štěs-
tí nemá. Tím, že tady v Evropě máme 
v podstatě všechno snadno a celkem i 
rychle po ruce, necítí mnozí z Evropa-
nů jakoukoli závislost na komkoli dru-
hém. Prostě si vystačí každý sám – to 
dokládá i drobný detail, jako je móda 
„selfi e“, kdy už nepotřebuji druhého 
ani na to, aby mě vyfotil – a to je jen 
maličkost proti daleko větším přípa-
dům zpřetrhání vazeb na druhé. A když 
někdo dojde k tomu, že v podstatě dru-
hého nepotřebuje – a když ho potře-
buje, tak je to on sám, kdo určí, kdy a 
jak moc se s ním bude „sdílet“ – pak 
je logické, že si mnozí takto „soběstač-
ní“ Evropané myslí, že nepotřebují ani 
toho Druhého s velkým „D“, kterým je 
Bůh. A jestliže nám zde bují tato kultu-
ra individualizmu a přetrhávání skuteč-
ných mezilidských vazeb, pak je zcela 
logické, že je i malý zájem o to dát se do 
služby druhým, natož tomu Druhému, 
jak to mají dělat kněží.

Máte představu, co by měla cír-
kev učinit, aby se víc přiblížila všem 
lidem?

Především s nimi být – v jejich rado-
sti i naději, smutku i úzkosti, jak učí už 
Druhý vatikánský koncil, nikdy nepře-
stat ve snaze přiblížit se jejich způso-
bu uvažování a vyjadřování, aby k nim 
mohla hovořit jejich jazykem, a přede-
vším snažit se žít v těsném, hlubokém 
a niterném spojením se svou Hlavou, 
Kristem, který v posledku jako jediný 
má moc svým Duchem se dotknout 
srdce člověka.

S jakým předsevzetím vstupujete 
do kněžského povolání?

Snad to bude znít jako fráze, ale rád 
bych, aby tomu tak nebylo: Nejde mi 
o nic jiného než naplňovat přání Ježíše 
Krista, který zemřel a vstal z mrtvých 
pro záchranu každého z nás a který 
říká: Miluj Boha nade všechno a všech-
ny lidi kolem tebe, jako sám sebe. (srov. 
Mt 22,37-39)
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Divadla a koncerty

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

   5. 9. sobota MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
   6. 9. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
12. 9. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
13. 9. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
19. 9. sobota MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
20. 9. neděle MUDr. Bartoňková Olga  Vltavínská 1346 674 01  Třebíč   568 808274
26. 9. sobota    MUDr. Bednářová Marie Zdislavina 11 674 01  Třebíč    568 824359
27. 9. neděle    MDDr. Beníček Jiří   Stomatologické centrum Třebíč s.r.o, Kpt Jaroše 1123
     674 01  Třebíč              568 826880, 776 166 268
28. 9. svátek MDDr. Beníček Tomáš   Stomatologické centrum Třebíč s.r.o, Kpt Jaroše 1123 
   674 01 Třebíč               568 826880, 776 166 268

Středa 9. 9. v 19 hod. – divadla 
Pasáž

SLAVNOSTNÍ KONCERT U 
PŘÍLEŽITOSTI 10. VÝROČÍ 
OTEVŘENÍ DIVADLA PASÁŽ

GALAKONCERT MARIE ROT-
TROVÉ se skupinou NEŘEŽ. 
VYPRODÁNO

Sobota 12. 9. od 10 hod. – Karlo-
vo náměstí

BRA MBOROBRA NÍ
XVII. ročník přehlídky folklórních 

souborů spojený s trhem lidových 
řemesel.

Čtvrtek 17. 9. v 19 hod. – Národ-
ní dům

MARILYN OLIVER (USA) – 
blues

Marilyn Oliver (USA) – zpěv, Jan 
Kořínek – hammondky, Jiří Marší-
ček – kytara, Tomáš Vokurka – bicí 

Pondělí 21. 9. 19 hod. – Národní 
dům

MIROSLAV NÁPLAVA: ALBÁ-
NIE – kráska se špatnou pověstí

Cestopisný dokument autorů 
Miroslava Náplavy a Petra Horkého.                                                          

Čtvrtek 24. 9. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž 

I. předst. sk. B
PANTHEON PRODUCTION 

PRA HA 
Francis Veber: CHLAP NA 

ZABITÍ 
Hrají: Miroslav Vladyka, Filip 

Blažek, Alžbeta Stanková, Michal 
Slaný, Jaroslav Šmíd, Milan Šimáček 

Režie: Jakub Nvota

Sobota 26. 9. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž

TRA VESTI SKUPINY SCREA-
MERS A TECHTLE MECHTLE - 
„ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU“

Pondělí 28. 9. v 19 hod. – Bazili-
ka sv. Prokopa

SVATOVÁCLAVSKÝ KON-
CERT

Účinkuje: SEXTETO ČESKÝCH 
FILHARMONIKŮ

Středa 30. 9. v 19 hod. – Národ-
ní dům

MIMOABONENTNÍ PŘED-
STAVENÍ

FILMOVÁ A DIVADELNÍ 
AGENTURA  PRA HA 

Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ 
ROZVOD 

Hraje: Eliška Balzerová 

Třebíčská bazilika sv. Prokopa si 
opět zahraje ve fi lmu. Před nedáv-
nem ji poctil svojí návštěvou Jan Hus, 
ve čtvrtek 4. září do ní zamíří Karel 
IV. „Budou se tam natáčet scény svat-
by Karla IV. a Blanky z Valois. Třebíč si 
tak ve fi lmu zahraje na Paříž,“ upřesňu-
je Michal Prokeš z tiskového oddělení 
České televize.

Hvězdou chystaného fi lmu „Hlas pro 
římského krále“ bude Kryštof Hádek, 
jako Karel IV., a Tereza Voříšková, 
jako Blanka z Valois. „Na tyto dva her-
ce 4. září v Třebíči nenarazíte, protože, 
jak známo, Karel IV. a Blanka z Valois 
se brali ve věku šesti let,“ netají Prokeš. 
Podotýká, že kromě dětských před-
stavitelů se v Třebíči objeví herci Sta-
nislav Majer coby Jan Lucemburský, 
Marián Geišberg, Luboš Veselý nebo 
Jan Vondráček.

Film ovšem není určen pro distribu-
ci do kin, jedná se o televizní produk-
ci a na obrazovkách by se měl objevit 
v příštím roce, kdy sa bude připomínat 
700 let od narození Karla IV.

Pro projekt byla vybrána Třebíč kvů-
li bazilice sv. Prokopa, která je v kon-
textu českých kostelů velmi ojedině-
lou a neobvyklou stavbou. „Dalším 
příznivým faktorem je, že vedení města 
je dlouhodobě velmi vstřícné k fi lmovým 
štábům a v neposlední řadě je zde i jeden 
ryze praktický důvod, ve městě je dostatek 
ubytovacích kapacit vhodných pro setr-
vání fi lmového štábu,“ doplňuje Michal 
Prokeš.

Výběr komparzistů
Casting na komparz pro fi lm se usku-

tečnil ve čtvrtek 20. srpna v malém sále 
Národního domu na Karlově náměstí. 
Podívat se přicházíme zhruba v 15.30 
hodin. Určitě se nechceme castingu 
zúčastnit, byť nás pracovník agentury 
Genesy ihned upozorňuje na postup. 

Tedy ne že bychom si nemohli střih-
nout třeba roli Karla IV. V Třebíči 
bohužel bude hrát jako šestileté dítě a 
to by asi sebelepší maskéři nám nedo-

Casting lákal zájemce o fi lm

NA CASTINGU nemohli chybět členové třebíčského divadelního spolku Ampul-
ka.  Foto: Antonín Zvěřina

kázali na obličeji vyloudit dětskou tvář, 
nehledě k přetékajícímu bříšku.

Jak tedy takový casting probíhá? 
Nejprve musí dychtivci po fi lmování 
vyplnit dotazník, předně nejzáklad-
nější iniciály, příjmení, jméno, datum 
narození, adresu, číslo mobilu a znění 
mailu. 

Pak dotazník přitvrzuje. Agentura 
chce vědět výšku v centimetrech, váhu 
v kilogramech, číslo obuvi, konfekce 
a barvu vlasů. Tady už někteří jedin-
ci tápou, dokonce dochází k měření 
mezi znalci výšky či neznalci. Dotaz-
ník se také ptá na tetování či piercing. 
Chce i vědět aktivní a pasivní znalost 
jazyků. A také skupinu v řidičském 
průkazu, což vyvolává pochybnosti, 
Karel IV. určitě ve škodovce nejezdil. 

Účastníci také musí naznačit zkuše-
nosti s účinkováním, v televizi, ve fi l-
mu, divadle či v reklamě. A někteří se 
netají účastí v televizní třídílné insce-

naci Jan Hus, která se v Třebíči také 
natáčela. 

Zvídavý dotazník chce také vědět 
dovednosti a koníčky, sport i jiné 
informace. Na závěr castingáře upo-
zorňoval na jejich povinnosti a vše 
musí stvrdit svým podpisem. Pak stačí 
vzít si do ruky pořadové číslo a nechat 
se dvakrát vyfotit z dálky a z blízka. 

Upřímně, kdyby to bylo ještě z profi -
lu, nic by si to nezadalo s focením poli-
cejním. Pracovníky agentury překva-
puje zájem a mají radost, že budou 
mít z čeho vybírat. 

„Ono to není tak jednoduché, musí-
me splnit podmínky maskérů a třeba i 
kostymérů,“ naznačují. Třeba sehnat 
kostým na dvoumetrového chlapa je 
potíž. Přesný počet komparzistů zatím 
neví, to se bude upřesňovat až těsně 
před natáčením. A probrat se tolika 
dotazníky a fotografi emi určitě nebu-
de jednoduché.  -zt-

Nabízí večerní prohlídky
Muzeum Vysočiny Třebíč nabízí návštěvníkům v 

pátek 28. a v sobotu 29. srpna od 18 do 23 hodin mimo-
řádnou večerní prohlídku jedné ze čtyř stálých expo-
zic Svět portálů a bran.  Vedle prohlídky prostor bývalé-
ho kláštera čeká na návštěvníky doprovodný program 
v podobě vystoupení šermířů Společenstva Libertas či 
ukázky výroby vinutých perel z Ateliéru 27 Jany Paško-
vé. Hlavní nádvoří, vchod do muzea a rajský dvůr budou 
osvětleny lucernami z dílny spolku pro handicapované 
Míša & Míša. Vstup do expozice je zdarma. Akce pro-
běhne v návaznosti na Noční kostýmované prohlídky 
Baziliky sv. Prokopa, pořádané Městským kulturním stře-
diskem Třebíč.  -zt-

Ranný vystavuje ve Stuttgartu
Třebíčský výtvarník Emanuel Ranný po Karlsruhe ny-

ní vystavuje ve Stutt gartu. Výstava obrazů od vybraných 
autorů ze sbírky Pražské energetiky mohli zájemci spatřit 
do 24. července v Karlsruhe, nyní ji mohou zhlédnout v 
sídle společnosti EnBW Energie Baden – Württ emberg ve 
Stutt gartu do 18. září. 

Na výstavě se představují díla Emila Filly, Pravoslava 
Kotíka, Jana Preislera, Rudolfa Kremličky a dalších 26 
umělců. 

Z kolekce dvou desítek obrazů Emanuela Ranného, kte-
ré Pražská energetika vlastní, je vystaveno pět děl, Krajina 
s oranžovou, Stéla I, Stéla II, Stéla III a Bez názvu.  -zt-

Dokončí opravu 
sociálního zařízení
Sociální zařízení se opravuje v 

hale Leopolda Pokorného v Třebíči. 
Letos měla provádějící fi rma dokon-
čit druhou etapu, třetí se měla usku-
tečnit v příštím roce. Firma ovšem 
omylem zasáhla i do třetí etapy. Díky 
tomu se rozhodla, že letos zvládne i 
třetí etapu v letošním roce. Vysou-
těžená cena zůstává stejná.   -zt-
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V centru Eden opět chystají 
Slavnosti brambor

O víkendu 19. – 20. září se v centru Eden uskuteční již tře-
tí ročník Slavností brambor. Na příchozí čekají desítky odrůd, 
bramborové delikatesy,  výborné farmářské produkty, slavnostní 
bramborové menu, kuchařská show, workshopy a semináře pro 
pěstitele, ale také soutěže a další doprovodný program pro  ce-
lou rodinu. 

Slavnosti brambor začnou v sobotu v 9:30 v nově otevřeném 
ekologicko-zábavním parku Eden, jehož obdobu byste nalezli 
pouze ve Velké Británii. Kromě bohatého programu, který Slav-
nosti brambor nabízí, se tak příchozí návštěvníci mohou podívat 
i do celého areálu Edenu. Ten se skládá z muzea půdy, Panského 
dvoru, Horácké vesničky, pivovaru, Zelené lékárny a Ekopavilo-
nu. Přístupná bude také nedaleká farma Eden. 
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Třebíčské centrum

Kino Pasáž Městská knihovna

Centrum DaR

Klub zdraví Třebíč
PŘEDNÁŠKY

Úterý 15. 9. v 17 hod. –  Ze zápis-
níku misionáře

Přednáší:  MUDr. Milan Moskala 
MUDr. Milan Moskala je stomato-

log a misionář působící v bangladéš-
ské Dháce, kde se svou manželkou 
a týmem spolupracovníků inicioval 
již v roce 1999 mezinárodní pro-
jekt Bangbaby – adopce dětí na dál-
ku. Projekt je zaměřený na trvalou 
podporu a zlepšení života chudých 
bangladéšských dětí formou spon-
zorování jejich vzdělání. Ve své pou-
tavé přednášce se podělí o zkušenos-
ti, které prožil v této exotické zemi.

Středa 16. 9. v 17 hod. –  Srdce 
jako zvon

Přednáška MUDr. Milana Moskaly 
o uspořádání našeho krevního sys-
tému a praktických krocích, kterými 
můžeme jednoduše podpořit jeho 
zdárné fungování. 

Od soboty 29. srpna do pátku 4. 
září

MIMONI 3D
Repríza animovaného fi lmu USA v 

českém znění.
Začátky představení v 17.30 hod. 

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

Mládeži přístupný

Od pondělí 31. srpna  do středy 
2. září

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

Od čtvrtka 3. do neděle 6. září
KURÝR: RESTART
Premiéra akčního thrilleru Francie.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od soboty 5. do středy 9. září
BARBIE ROCK´N ROYALS 
Premiéra animované pohádky USA 

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

Od pondělí 7. do středy 9. září
AMY
Premiéra dokumentu Velké Britá-

nie.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 10.  do neděle 13. 
září

PIXELY 3D
Premiéra akční komedie v českém 

znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 11. do středy16. září
GANGSTER KA   
Premiéra kriminálního thrilleru 

ČR.
Začátky představení v 19.30 hod
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 14.  do pátku 18. září
MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE
Premiéra animované pohádky 

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

Od pátku 18. do neděle 20. září
SINISTER 2
Premiéra hororu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od soboty 19. do středy 23. září
UUUPS! NOE ZDRHNUL…
Premiéra animovaného rodinného 

fi lmu Německa/Belgie.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od  pondělí 21. do středy 23. 
září

NIKDY NENÍ POZDĚ 
Premiéra hudební komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný 

Od čtvrtka 24. do středy 30. září
HOTEL TRA NSYLVÁNIE 2  3D
Premiéra animované komedie USA 

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

7. – 11. 9.  DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ (pondělí, středa a pátek: 8 – 
12 hod., úterý a čtvrtek: 8 hod – 17 
hod.)

1. -  30. 9.  RODINA jako první 
univerzita dítěte

5. 9.  14 – 17 VOLNÝ ČAS NENÍ 
NUDA – prezentace aktivit TC a 
Centra DaR na Podzámecké nivě

7. - 11. 9.  Zápis do kroužků a 
kurzů

8. 9.  10.30 – 12 Kurz Zdravého 
Vaření:   Kuřecí salát s jablky nebo 
jablečný kompot?

10 - 10.45 Ukázková hodina  
Yamaha

9. 9.  10 - 10.45 Ukázková hodina  
Yamaha:   Robátka

8.30 – 16 Město Třebíč: JAR-
MARK BIO/EKO a REGIONÁL-
NÍ PRODUKT na Karlově náměstí

10. 9.  9 -  9.45 Ukázková hodina:   
Míček

15. 9.  10.30 – 12 Zdravé vaření s 
paní Hadidi

15. 9.  15 - 16.30 Ukázková hodi-
na:    Barvínek

16. 9.  16 – 18 Pohádková cesta 
aneb cestičkou za pohádkou  v údolí 
pod Židovským hřbitovem

17. 9.  10.30 – 12 Dopolední tvo-
ření: Šneček z kaštánků a modelova-
cí hmoty

22. 9.  10.30 – 12 Důvody k plá-
nování rodičovství

29. 9.  10.30 – 12 Učíme se spolu, 
aniž si to uvědomujeme

FRA NCOUZSKÝ KLUB
ANNA LINHARTOVÁ:  KLÍČ 

K FRA NCII V 80 KULTURNÍCH 
IKONÁCH A COCO CHANEL

Čtvrtek 3. září, 17 hod., sál 
hudebního oddělení 

NEZVALOVA TŘEBÍČ & TERE-
ZA KLENOROVÁ: PRVNÍ RA N-
NÍ VLNOBITÍ

Čtvrtek 10. září, 17 sál hudebního 
oddělení

Autorské čtení a autogramiáda.

ŠPAČCI VE FRA KU
Pátek 11. září, 17 hod., sál hudeb-

ního oddělení 
Špačkovi pochází z Třebíče. Jedno 

velké životní rozhodnutí otce Jose-
fa, violoncellisty České fi lharmonie, 
změnilo život celé rodině. 

Z ČESKÉHO STŘEDOVĚKU. 1. 
ČÁST. POČÁTKY STÁTU

Pondělí 14. září, 9 hod., sál 
hudebního oddělení 

LISTOVÁNÍ: MICHAL VIE-
WEGH / ZPÁTKY VE HŘE 

Úterý 15. září, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení

NEBOJTE SE ZEPTAT SVÉHO 
LÉKA ŘE 1. ČÁST. JAK ZDRA VĚ 
JÍST, ZDRA VĚ ŽÍT ANEB STOP 
OBEZITĚ! 

Čtvrtek 17. září, 17 hod., knihov-
na Hasskova, sál hudebního odděle-
ní

FÉNIX. VYSTOUPENÍ TŘEBÍČ-
SKÉHO HUDEBNÍHO SOUBO-
RU

Pátek 18. září, 18 hod., pobočka 
Modřínová 

LONDÝN A WALES 
Pondělí 21. září, 9 hod., sál 

hudebního oddělení 
Promítání třebíčské cestovatelky 

Milušky Mrvkové.

TŘEBÍČ OČIMA ARCHITEK-
TA. 1. ČÁST. KA RLOVO NÁMĚS-
TÍ A NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ 

Čtvrtek 24. září, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

AUTORSKÉ ČTENÍ: EVA STA-
SCHA / DĚCKA MA NEZATOPÍŠ 

Úterý 29. září, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení

Výstavy
ÚHEL POHLEDU 
21. září – 16. října, vestibul 

ústřední budovy
Výstava mladých amatérských 

umělců z Třebíčska pořádaná nad-
šenci umění.

VÝUKOVÁ VÝSTAVA PRO 
ŠKOLY A VEŘEJNOST SPOJENÁ 
S 35. VÝROČÍM ZALOŽENÍ MS 
VZS ČČK TŘEBÍČ

Do 30. září, pobočka Modřínová  

VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ ZE 
ŽIVOTA KLIENTŮ STACIONÁ-
ŘE NA DRUŽSTEVNÍ ULICI V 
TŘEBÍČI

1. září – 2. 2015, pobočka Borovi-
na

30. 8. 15 - 16 MALÝ FESTIVAL 
LOUTKY: Jak šel Honza do světa

1. - 30. 9.   RODINA jako prv-
ní univerzita dítěte – kampaň Sítě 
mateřských center

5. 9.  14 – 17 VOLNÝ ČAS NENÍ 
NUDA – prezentace aktivit na Pod-
zámecké nivě

7. - 11. 9.  Zápis do kroužků a 
kurzů - TÝDEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ - Otevřeno pondělí, úterý, 
středa, pátek 8 - 14, čtvrtek 8 – 17.

7. 9.  14 – 16 MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autistic-
kého spektra

8. 9.  8 – 12 Vítejte v Šikulce
8. 9.  8 – 14 DOD HEŘMÁNEK
10. 9.  8.30 – 16  Město Třebíč: 

JARMARK    BIO/EKO  a  RE-
GIONÁLNÍ PRODUKT (Karlo-
vo nám.)

10. 9.  10.30 – 12 Ukázková hodi-
na kroužku BARVIČKY a BARVÍ-
NEK

Od  pátku 25. do neděle 27. září
LABYRINT: 
ZKOUŠKY OHNĚM
Premiéra akčního sci-fi   fi lmu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 28.  do středy  30. 
září

EVEREST 3D
Premiéra dobrodružného dramatu 

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

FILMOVÝ KLUB 
Začátky představení v 19.30 hod.
Čtvrtek 10. září
SAMA NOCÍ TMOU
Premiéra romantického thrilleru, 

USA.

Čtvrtek 17. září
BIRDMAN 
Premiéra černé komedie USA.

Čtvrtek 24. září
HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER
Premiéra dokumentu USA.

10. 9.  11 - 11.45 Ukázková hodi-
na První krůčky k hudbě, beseda s 
ředitelkou Yamaha Class

11. 9.  10.30 – 12 Klub Batole: 
MÍČEK

14. 9.  11 - 11.45 Klub Miminko: 
Robátka

15. 9.  10.30 – 12 Výuka jazyků u 
dětí - PRO a PROTI

16. 9.  16 – 18 Pohádková cesta 
aneb Cestičkou za pohádkou - akce 
pro celé rodiny v údolí pod Židov-
ským hřbitovem

17. 9.  10.30 – 12 Poruchy komu-
nikačních schopností - řečové 
vady u dětí 

17. 9.  18 – 20 Rukodělný kurz: 
Květiny z TWIST ARTU

18. 9.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Tvoříme inspirováni podzimem

21. 9.  10 – 12 S kočárkem na 
úřad – anketa, diskuse, zapojení 
odborníků, společně ulicemi Třebíče

22. 9.  10.30 – 12 Evropský den 
bez aut

24. 9.  10.30 – 12 Jak zvládat 
začátek školního roku a poruchy 
učení

24. 9.  14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Pohankovo-sýrové placičky

25. 9.  15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Pohankový prejt

25. 9.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Alternativní výchova a vzdělávání

26. 9.  14 – 17 Tvořivé odpoled-
ne: Batikování

29. 9.  10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Čočka s mrkví
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Nastupte na palubu, nový Superb je připraven ke startu. Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně prostorný 
uvnitř. A prostor tu dostane především Váš styl. Máte raději sportovní, nebo komfortní jízdu? Adaptivní podvozek si 
optimálně přizpůsobuje stylu Vašeho řízení i stavu vozovky. Preferujete teplejší, nebo chladnější klima? Třízónová 
klimatizace nadchne i ty nejnáročnější cestující. Určitě také oceníte i praktický virtuální pedál, se kterým otevřete 
zavazadlový prostor, i když máte ruce plné tašek. A to je jen malá ochutnávka toho, co nový Superb dokáže a čím je 
vybaven. Vstupte do nové éry ve velkém stylu. Seznamte se s novým vozem ŠKODA Superb přímo u nás.

NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL
NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL

Nová ŠKODA Superb. Vstupte do nové éry

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

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého mobilního 
zařízení. Dostupný během 
06/2015 na AppStore  
a Google Play™.

novaskodasuperb.cz /skodacz /skodacz /skodacr/skodacz

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 340
www.autosalon-f3k.cz
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protože Kaufl and
mi nabízí
perspektivu!

Pro fi liálku Třebíč přijmeme spolupracovníky na pozice:

Prodavač/ka ovoce a zeleniny, koloniálu
Prodavač/ka lahůdek, do pekárny, masa
Prodavač/ka nepotravinářského zboží
Prodavač/ka cukrovinek, nápojů
Prodavač/ka mléčných potravin
Skladník/ce
Pokladní

Očekáváme aktivní přístup k práci, časovou fl exibilitu 
a bezúhonnost.

Nabízíme zázemí prosperující mezinárodní společnosti, 
možnost seberealizace a osobního rozvoje, motivující 
mzdové ohodnocení, práci v dynamickém kolektivu, pracovní 
smlouvu na dobu neurčitou, důkladné zaškolení a návazné 
fi remní vzdělání, nadstandardní příplatky za práci v noci, další 
nadstandardní benefi ty.

Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý 
všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny Kaufl and ČR, 
Brněnská 360, Třebíč.

Kontaktujte nás i na adrese:

Angažovanost našich 
zaměstnanců garantuje 
náš společný úspěch.

Kaufl and je atraktivní 
společností v oblasti 
potravinářského 
obchodu. Poznejte 
nás jako dynamického 
a angažovaného 
zaměstnavatele. 
Důvěra, otevřenost 
a výkon utvářejí naše 
fi remní prostředí.

Nabízíme Vám zajímavé 
pracovní prostředí, 
osobní podporu 
a atraktivní šanci 
budovat kariéru.

Kaufl and ČR v.o.s.
Bělohorská 203 
169 00 Praha 6
personal@kaufl and.cz

www.kaufl and.cz



videoBoS - videozáznam Vašeho svatebního 
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

Video

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

DENNÍ POMATURITNÍ STUDIUM 
ANGLIČTINY. Kurz  z úrovně A2 na B1  od 
1. září 2015. POUZE U NÁS. Kurzy veřejnosti 
v 7 jazycích zahajujeme od 11.9.2015. Jazy-
ková škola Honzík Třebíč. Tel.: 773 661 803, 
e-mail: trebic@jshonzik.cz

Kosmetika Miloslava Cejnková, Karlovo nám. 
19/13, hotel Zlatý kříž Třebíč. V ZÁŘÍ –20% 
SLEVA NA LUXUSNÍ PLEŤOVÉ OŠETŘENÍ 
BAROUK ( novinka). Dopřejte si ošetření 
Dubajských princezen a vysoce postavených 
žen v orientu. Pleť se výrazně rozzáří a je 
sametově hebká, omlazená. Řeší problema-
tiku povadlé pleti i pigmentové nesrovnalosti. 
Maska je vhodná pro všechny typy pleti. 
Dopřejte své pleti malý luxus i vy. Hlavní 
použité produkty jsou: vzácná pleťová maska 
barouk, masážní olej z orientálních bylin, 
sérum láska, mimózová a růžová voda, peeling 
se saharským pískem, olivový balzám. Akční 
zaváděcí cena v září 560,- Kč. Mobil: 724 662 
729, www.kosmetikacejnkovacz.gong.cz

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 tis-
knout levně!  Internetové ceny,   výkup   prázd-
ných  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

Vzdělávání

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. Zají-
mavé ceny nosičů: lyží 4pár od 540,-, FaFelod 
800, OCT-FAB od 1100,-, OCT II-FAB II od 
1190,-, příčníky od 690,- autoboxy od 2300,-, 
nosiče na závěsné zařízení. Záruka, Servis Tel. 
724 555 204, www.autonosicetrebic.cz 

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

Koupím

Prodám

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
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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 podpisem 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
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
SILNIČNÍ PANELY 3x1 m, t. : 731 910 685.  

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 30. 9. 2015
www.kosmetika-trebic.cz, 
Mob.: 777 668 503 - Veškrnová Andrea

Půjčovna strojů na čištění koberců, čalouně-
ní a mytí oken. Čištění peří, šití a renovace 
péřových dek a polštářů, péřové bederní pá-
sy. Opravy oděvů, šití ochranného prádla pro 
inkontinentní. Jana Roubcová, Luční 989/4, 
67401 Třebíč, tel,: 737 938 820, e-mail: aro-
max@seznam.cz, www.in-tex.cz

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
NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, bez 
nástřiku, montáž 3 hodiny, záruka 5 let Tel: 608 
700 515 www.renovacevany.eu

Přijmeme strojníka na bagr i brigádně nebo 
důchodce.T.: 602 842 706
Přijmeme automechanika nebo autoelektrikáře 
- Třebíč. T.: 777 06 42 42
HLEDÁTE PRÁCI? Jste osoba zdravotně nebo 
sociálně znevýhodněná? Volejte: 733 741 779

Prodám bývalou zemědělskou usedlost v 
Nových Syrovicích za 3 600 000 Kč. T.: 605 
858 715 

Prodám nebo pronajmu klavír. T: 777 120 705
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Pardubický Pavel Dymák je dal-
ším běžcem, který se zapsal do listi-
ny vítězů Velké ceny Třebíče v běhu 
na 10 000 m. Rozšířil tak seznam, 
jemuž i po 33. ročnících vévodí troj-
násobný zápis legendárního Emila 
Zátopka. 

Pátému z letošního mistrovství 
republiky v půlmaratonu k tomu 
na městském stadionu stačil čas 
32:54,49. Vyšší laťka byla nasazena v 
rámcových disciplínách, zejména ve 
vrzích. K prvenství v nich byla téměř 
nutná medaile z republikového šam-
pionátu: vítěz oštěpu, pardubický Jaro-
slav Jílek (74,63 m), je medailistou 
stříbrným, diskařský premiant Igor 
Gondor z Univerzity Brno (57,04 
m) bronzovým a první v kouli, lito-
myšlský Tomáš Kozák (18,75 m), 
byl na republice „bramborový“, čili 
čtvrtý.  

Ve sprintu a v dálce putovaly ceny 
za prvenství do ciziny, o což se přiči-
nili ukrajinští závodníci Oleh Dany-
lyuk (10,80 na stovce) a Dmytro 
Chornota (714 cm v dálce). Z atletů   
pořádajícího Spartaku Třebíč se nej-
lépe představili Bára Doležalová, kte-
rá vyhrála stovku a dálku, Josef Ry-
gl, druhý na míli, v dorosteneckých 

kategoriích pak uzdravený Aleš Svo-
boda, první ve všech třech vrzích, a 
vítězka hodu oštěpem Denisa Chlu-
mecká.

Z výsledků 33. ročníku Velké 
ceny Třebíče: 60 m žactvo: 1. Vese-
lý (Spartak Třebíč) 8,96 – 1. Vostá-
lová ( Jihlava 8,59, 2. Gallová 8,66, 3. 
Mutlová 8,90 (obě Spartak Třebíč). 
100 m: 1. Danylyuk 10,80, 2. Chor-
nota 11,07 (oba Ukrajina), 3. Gocala 
(Č. Budějovice) 11,72 – 1. Doležalo-
vá (Spartak Třebíč) 12,69, 2. Kubi-
cová (Spartak Praha 4) 13,02, 3. 
Růžičková (Spartak Třebíč) 13,56. 
Míle: 1. Zenkl (Vítkovice) 4:15,19, 
2. Rygl 4:23,84, 3. Jelínek 5:07,02 
(oba Spartak Třebíč) – 1. Bohusla-
vová (Třebíč) 7:02,95. 10 000 m: 
1. Dymák (Pardubice) 32:54,49, 
2. Štěpánek (SK ULTIMA K. LAP 
TEAM)39:27,74, 3. M. Bohuslav 
(Třebíč) 39:51,75 – 1. Nováková 
(H. Brod) 38:13,64. 100 m přek.: 1. 
Janotová (Trutnov) 16,52, 2. Dobro-
volná ( Jihlava) 16,78, 3. Sedláčko-
vá (Spartak Třebíč) 16,98. Výška: 
1. Nikl (H. Brod) 190, 2. Nikodem 
( Jihlava) 190, 3. Kabíček (Tábor) 
190 – 1. Panovská 160, 2. Zykáno-

Velkou cenu vyhrál pardubický Dymák

Osmým dílem pokračoval Světo-
vý pohár v kvadriatlonu. V polském 
Wolstynu se konalo MS na střed-
ní trati. Startující z Polska, ČR, 
Švédska, V. Británie, Španělska a 
Německa závodili na tratích 1,5 
km plavání, 40 km cyklistiky, 8 km 
na kajaku a 10 km běhu. Nechyběli 
mezi nimi tradiční účastníci seriálu 
SP z Třebíče. 

Oddíl Ledních medvědů repre-
zentoval v kat nad 60 let Zdeněk 
Mikoláš. Cílovou fotobuňkou pro-
běhl v čase 4:07,38 h, což zname-
nalo nepopulární 4. místo. Stejné 
umístění zaznamenal z TJ Sp. Tře-
bíč Petr Mejzlík. Ten se do cíle 
dostal za 3:28,06 h a upevnil si 
tím vedoucí postavení ve SP mezi 
„padesátníky“. Zajímavostí je, že 
pořadí této kategorie přesně kopí-

Třebíčáci byli bramboroví

Zdeněk 
Mikoláš

rovalo výsledky závodu loňského 
roku.

Vítězem závodu a mistrem svě-
ta se stal Garcia Peces ze Španěl-
ska za čas 2:41,12 h. Světový pohár 
pokračuje v Maďarsku v nedě-
li 30. srpna Mistrovstvím Evropy 
ve sprintu a týden na to končí v 
německém Bergsee. „Většinou bý-
vá člověk ze čtvrtého místa zklamán, 
ale tohle vzhledem k okolnostem je to 
dobrý,“ konstatoval Mejzlík.  –zt-

V Lyonu ve Francii se konalo Mistrovství světa sportovců veteránů. Zúčast-
nili se sportovci ze 135 států. V české výpravě startoval také třebíčský cho-
dec Stanislav Marek. V závodě na 5 kilometrů skončil třebíčský závodník na 
desátém místě. Na trati 10 km obsadil velmi pěkné druhé místo a získal stří-
brnou medaili. Zlepšil si osobní rekord o jednu a půl minuty. Na trati 20 km 
opět obsadil druhé místo. Osobní rekord zlepšil o sedm minut. 

Standa Marek původně zamýšlel v 73. letech už ukončit svoji závodní čin-
nost. Po dosažených úspěších se však pochopitelně rozhodl, že bude v tomto 
náročném sportu pokračovat. V neděli 20. září se bude konat od jedenácti 
hodin u Máchova jezírka Memoriál Miloše Morávka. Součástí této akce bude 
i Mistrovství republiky v chůzi veteránů i veteránek.  –jk-

Standa Marek se vrátil 
se dvěma medailemi

Srdce Prahy zažilo o víkendu 15.-
16. srpna historicky první triatlono-
vý závod – TRIPrague. Závod v délce 
polovičního Ironmana (1,9 km plavá-
ní, 90 km na kole a 21,1 km běh) přilá-
kal přes 400 závodníků z 9 zemí. Před-
cházelo mu v průběhu víkendu také 
mnoho doprovodných akcí. 

V sobotu to byl aquatlon pro věkové 
kategorie. V tomto závodu měl oddíl 
TT  TJ Sp. Třebíč zastoupení v Luká-
ši Hálovi. Ten v kat. 12-13 let na tra-
ti 0,2-1,6 km zvítězil časem 7:59 min. 
V neděli pak na trať vyrazili kromě 
závodníků hlavního závodu také účast-
níci Frekvence 1 MiniTRI. 

Vzdálenost 380 metrů plavání, 18 
kilometrů na kole a 4,2 kilometru 
běhu, jež odpovídá jedné desetině 
Ironmanských tratí, byla určena pře-
devším začínajícím triatlonistům a 
dalším sportovcům, kteří měli chuť 

poprvé triatlon vyzkoušet. Na startu 
nechyběl třeba matador vytrvalostních 
tratí prof. Jan Pirk. Zde třebíčský oddíl 
zastoupení neměl. 

Za to v závodu TRIPrague, který je 
nováčkem v sérii Českého poháru v 
dlouhém triatlonu „Ford Czechman 
Tour“ a již první ročník patřil k vrcho-
lům triatlonové sezóny, měl hned dva 
zástupce, kteří ve svých věkových kate-
goriích výrazně promluvili do pořa-
dí. Luboš Hála vystoupil na pódium 
se stupni vítězů mezi muži 50-54 let 
pro 2. místo za čas 5:21,02 h a na stej-
ný stupeň se postavil Petr Mejzlík 
/5:57,44 h/, startující o kategorii výše. 

Vítězem závodu se stal letošní mistr 
Evropy na těchto vzdálenostech Filip 
Ospalý časem 4:07,55 h. „Myslím, 
že do pár let bude TRIPrague součástí 
některé z velkých mezinárodních sérií,“ 
dodal vítěz.  –zt-

Triatlonisté měli úspěch

Předposledním dílem pokračo-
val ve Žďáru nad Sázavou 29. roč-
ník Kepák Jihomoravské triatlonové 
ligy /Kepák JMTT  liga/. Olympijský 
bezhákový triatlon s 1500 metry pla-
vání v Pilské nádrži, 40 kilometry na 
kole na spravedlivé, kopcovité trati s 
kvalitním povrchem a 10 kilometry 
v okolí Pilské nádrže přilákalo téměř 
stovku závodníků. 

Tomuto hlavnímu závodu před-
cházel závod štafet a dětí, následoval 

závod dorostenců a juniorů na polo-
viční trati a až po nich přišel na řadu 
hlavní závod s dvojnásobnou účas-
tí závodníků oddílu triatlonu TJ Sp. 
Třebíč.

Závod se vydařil Milanu Procház-
kovi, který v čase 2:19,38 h doběhl 
celkově patnáctý a v kat. 40-49 let to 
znamenalo výborné 2. místo. O kate-
gorii výše dokončil na 7. místě Petr 
Mejzlík /celkově 55./ v čase 2:44,46 
h. –zt-

Procházka byl druhý ve Žďáru

V Hostěrádkách-Rešově skončil 
již 29. ročník Kepák Jihomoravské 
triatlonové ligy. Bodově zvýhodně-
ný závod /+10 % k bodovému zis-
ku/ si nemohli nechat ujít závodní-
ci, pomýšlející na celkové umístění. 

Ani nejteplejší den v roce neodra-
dil rekordních 101 závodníků, kteří 
se postavili na start 3. ročníku hos-
těrádského triatlonu. Tito usilovali 
na trati 0,7-20-5 km o co nejlepší 
umístění nejen v závodě, ale i v cel-
kovém hodnocení ligy pro letoš-
ní rok /sčítají se 4 bodově nejlepší 
výsledky ze 6 závodů/. 

Mezi nimi nechyběli aspiranti na 
celkové umístění v seriálu Milan 
Procházka a Petr Mejzlík - oba z 

oddílu TT  TJ Sp. Třebíč. Prvně 
jmenovaný v kat. 40-49 let dosáhl 
na první vítězství v závodě v letoš-
ním ročníku, a to jej vyneslo na 1. 
místo celkového hodnocení kate-
gorie. Dosáhl času 1:09,11 h a v 
celkovém pořadí závodu uzavíral 
první desítku. Petr Mejzlík už tak 
úspěšný v závodu nebyl, přes to 5. 
místo mezi muži 50-59let znamená 
celkové 2. místo v kategorii. Závod 
dokončil časem 1:20,59h /46./.

Z téhož oddílu ještě startoval 
Tomáš Hort, který v kat. 20-29 
let obsadil 5. místo časem 1:16,55 
h. Vítězem závodu se stal Tomáš 
Kozel ze Slávie Praha časem 
1:01,45h. –zt-

Procházka se stal vítězem ligy

vá 160 (obě Tábor), 3. Drápalová 
(Olymp Brno) 160, 5. Vaníčková 
(Spartak Třebíč) 150. Výška žáky-
ně: 1. Gallová 150, 2. Pražáková 145, 
3. Teplanová 130 (všechny Spartak 
Třebíč). Dálka: 1. Chornota 714, 2. 
Danylyuk 685, 3. Šejstal (Vlašim) 
668, 5. Vorlíček (Spartak Třebíč) 
591 – 1. Doležalová 541, 2. Růžičko-
vá 449. Dálka žákyně: 1. Teplanová 
467, 2. Mutlová 453, 3. Fixová (H. 
Brod) 452. Koule: 1. Kozák (Lito-
myšl) 18,75, 2. Panasiuk (Ukrajina) 
15,22, 3. Gondor (Univerzita Brno) 
15,01, 5. Kliner (Spartak Třebíč) 
13,55 – 1. Staňková (Kladno) 12,94, 
2. Urbanová (Č. Budějovice) 11,52, 
3. Rösslová (Trutnov) 11,45. Koule 
dorost: 1. Svoboda 14,05 – 1. Šim-

ková 11,52, 2. Neumannová 10,52 
(všichni Spartak Třebíč). Disk: 1. 
Gondor 57,04, 2. Panasiuk 56,67, 3. 
Jirásek (Pardubice) 50,13, 5. Kliner 
38,59 – 1. Staňková 54,75, 2. Kubi-
cová 45,10, 3. Rösslová 33,89, 5. 
Neumannová 31,54. Disk dorost: 
1. Svoboda 42,09, Disk žáky-
ně: 1. Pražáková 23,51. Oštěp: 1. 
Jílek (Pardubice) 74,63, 2. Dvořák 
(H. Brod) 60,98, 3. Šanko (Klad-
no) 58,08 – 1. Drápalová 45,11, 2. 
Mocharová (Olymp Brno) 43,15, 
3. Bažantová (Tábor) 39,44. Oštěp 
dorost: 1. Svoboda 47,25 – 1. Chlu-
mecká 38,44, 2. Hübschová 34,80, 3. 
Neumannová 27,99 (všechny Spar-
tak Třebíč). Milan Zeibert
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
- Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

5. 9. 2015 Lysá hora. Autobusový 
zájezd na slavnostní otevření Bezru-
čovy chaty na Lysé hoře. Vystoupá-
me od přehrady Šance, dojdeme do 
Ostravice (2 x 7 km).

5. 9. 2015 Dukovanské stez-
ky, turistický pochod, trasy pěší 7, 
15, 25, 35 km. Autobusová doprava 
zajištěna z Třebíče v 7.15, 9.15.

5. 9. 2015 Havlíčkobrodská 
padesátka, turistický pochod v Havl. 
Brodě, start v zasedací místnos-
ti MÚ, V Rámech, trasy pěší 6, 15, 
25, 35 a 50 km, cyklo 30, 50, 70 km. 
Trasy vedou na Mírovku, Šlapanov, 
Věžnice, Přibyslav, Žižkovo Pole, 
Stříbrné Hory a Pohled. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 6.09 nebo 8.33 
/ z Boroviny v 6.12. Návrat vlakem z 
Havl. Brodu v 14.05, 16.05, 18.05.

5. 9. 2015 Pochod Znojemským 
Podyjím,  turistický pochod ve 
Znojmě, start na nádvoří Znojem-
ského hradu, trasy pěší 2 až 40 km, 
cyklo 32 a 50 km. Trasy vedou údo-
lím Dyje na Králův stolec, Sealsfi el-
dův kámen, Šobes, Nový Hrádek 
a Hardeggskou vyhlídku. Odjezd 
z Třebíče autobusem v 7.15 do M. 
Budějovic a přestup na vlak nebo 
vlakem ze Starče v 7.20. Návrat 
ze Znojma vlakem v 15.02, 17.02, 
18.59 nebo autobusem v 16.00.

11. 9. 2015 Kolem noční Jihlavy 
po historických pamětihodnos-
tech, turistický pochod v Jihlavě, 
start od 17 do 19 hod. na Hrádku v 
parku Heulos, trasy pěší 7 a 15 km. 
Doprava individuální.

12. 9. 2015 Hvězdicově na Jalo-
vec, turistický pochod, start libovol-
ný, cíl 10.30 - 15.30 hod. na Jalovci  v 
chatě lyžařů. Cyklo trasy podle své-
ho uvážení. Doporučené pěší trasy : 

5 km s průvodci :  Okříšky (7.51 
příjezd vlaku) - Chumelky - Jalovec

20 km:  Třebíč - Padrtův mlýn - 
Červený mlýn - Petrovice - Číchov 
- Jalovec

20 km:  Přímělkov - Rokštejn - 
údolí Brtničky - Brtnice - Radonín - 
Jalovec

20 km:  Třebíč - Račerovice - Nová 
Ves - Přibyslavice - Číchov - Jalovec

10 km:  Okříšky - Přibyslavice - 
Číchov - Jalovec

Z Jalovce na vlak 1,5 km do Čícho-
va nebo 5 km přes Ameriku do Okří-
šek.

Do Okříšek či Přímělkova vlakem 
z Třebíče hl. n. v 7.35, 8.33, 9.25 / 
z Boroviny v 7.38, 9.29. Návrat vla-
kem z Číchova v 13.59, 16.06, 17.59, 
z Okříšek vlakem v 14.13, 15.07, 
16.13, 17.07, 18.06 nebo autobusem 
v 16.48, 18.48

18. 9. 2015 Pohádková Třebíč, 
dobrodružný pochod v Třebíči, start 
od 16.00 do 18.00 hod. na Karlově 
náměstí u Malovaného domu, trasa 
pěší 6 km, 5 zastavení. Cíl s občerst-
vením: klubovna KČT u Babáku.

19. 9. 2015 Obušku, z pytle ven, 
turistický pochod v Daňkovicích, 
trasa pěší 16 km (Vrchol). Trasa 
vede na Podlesí, České Milovy a 
Krásné.

19. 9. 2015 Cestami Oktaviá-
na Strádala, turistický pochod v 
Humpolci, start v sokolovně, tra-
sy pěší 10, 15 a 20 km. Trasy vedou 
po méně známých cestách na Jiři-
ce, Trucbábu, Radostín, Háj, Hor-

ní Rápotice, Světlický Dvůr, Holu-
šice, Kaliště, Pusté Lhotsko, Řečice, 
Kejžlice a Nové Dvory. V Humpolci 
je pak pomník Hliníka a minimuze-
um. Odjezd z Třebíče autobusem v 
7.20. Návrat z Humpolce autobusem 
v 15.40, 17.40.

19. 9. 2015 Pelhřimovské pěšin-
ky po střeše Evropy, hvězdicový 
pochod na Křemešník, cíl u rozhled-
ny Pípalka mezi 11 - 12 hod. Trasu 
je vhodné volit z Nové Bukové (20 
km) na Křemešník s rozhlednou a 
pokračovat na vlak do Pelhřimova, 
Rynárce, Zajíčkova, Nové Bukové, 
Horní Cerekve, Dolní Cerekve, Kos-
telce nebo Jihlavy. Odjezd z Třebíče 
vlakem z hl. n. v 6.09 / Boroviny v 
6.12. Návrat vlakem podle zvolené 
zastávky.

19. 9. 2015 Polenský mrkvanec, 
turistický pochod v Polné, start na 
náměstí, trasa pěší 25 km, cyklo 
30 - 70 km. Trasa vede na Dobrou-
tov, Zhoř, Stáj a údolím Stájského a 
Ochozského potoka. Lze si projít i 
Pojmannovu a Klementovu stezku. 
Doprava vlastními auty.

25.-27. 9. 2015 Jede Kudrna 
okolo Brna, start v Bystrci ve Spole-
čenském centru na Odbojářské ulici, 
trasy PÁ 12 km, SO 10, 20, 33 a 40 
km, NE 10, 20, 29 a 42 km. Meziná-

rodní setkání příznivců turistiky z 20 
zemí světa. V sobotu a neděli pocho-
dy probíhají v oblasti Brněnské pře-
hrady, Pohádky máje a Moravské-
ho krasu. V pátek Kolomaznický 
pochod přátelství k hradu Špilberk. 
Možnost přespání nebo účast v libo-
volný den. V sobotu taneční zábava. 
Do Brna dobré spojení.

26. 9. 2015 Nonstop stříbrnou 
stopou, turistický pochod v Jihla-
vě, start sportovní hala Sokolovská 
122C, trasy pěší 12 - 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 7.39. Návrat vlakem z 
Jihlavy v 13.30, 14.40, 15.30, 16.40, 
17.30.

26. 9. 2015 Se Sokolem kolem 
Žďáru, turistický pochod ve Žďáru 
nad Sázavou, start v sokolovně na 
Doležalově náměstí, trasy pěší 10 - 
45 km, cyklo 20 - 100 km. Odjezd 
autobusem z Třebíče v 6.56. Návrat 
ze Žďáru vlakem v 15.32, 17.32 nebo 
autobusem v 16.05.

27. 9. 2015 Zahájení EURO-
RA NDO 2016, významná turistic-
ká akce na Trojmezí tří států - Česko, 
Slovensko, Polsko. Sraz účastníků v 
11.00 hodin na Trojmezí, ve 12.00 
hodin start pochodu Třemi státy (6 
km). Doprava individuální. -zt-

Nejen koncovka, ale vůbec celý 
průběh 3. kola I. ligy v atletice, kona-
ného v Berouně, byl nebývale dra-
matický. Dosud druhý celek třebíč-
ského Spartaku k němu nastoupil 
posílen o čtyři členy druholigové-
ho béčka, aby se pokusil o útok na 
první příčku tabulky, která zaruču-
je postup do fi nále MČR družstev a 
zároveň baráže o extraligu. 

Za hlavního favoritu byla po vítěz-
ství v předchozím kole považová-
na Škoda Plzeň, ta však svou pozici 
neobhájila. Dosud vedoucí Bílinu 
naopak ohrožovaly Domažlice a v 
první části závodů také Spartak Pra-
ha 4. Pražští jmenovci třebíčské-
ho družstva nakonec propadli až za 
Škodovku, zatímco vysočinský celek 
vedený Janem Vaňkem stejně jako 
v předchozích kolech uplatnil silný 
závěr. 

Bylo to nutné, protože se Bílina po 
úvodním zaváhání vrátila do čela a 
na druhou příčku se na chvíli vyšvih-
li Chodové. Ty pak dočasně vystří-
dali Plzeňáci, ale poslední disciplíny 
situaci změnily. Třebíčský Spartak 
zvládl boj o druhé pořadí za Bílinou 
(vyhrála o 13 pomocných bodů) 
nejlépe, když Domažlicím nepřines-
lo ani mohutné nasazení ve štafetách 
víc než přiblížení se na jediný bod, 

zatímco čtvrté Plzni chybělo dalších 
šest.    

Dramatická koncovka určila téměř 
jistě konečný výsledek letošní I. 
ligy. Vyhraje ji Bílina, neskončí-li v 
posledním kole o tři příčky za Třebí-
čí. Ta obhájí druhou příčku, pokud 
na ni Plzeň na domácí půdě nezíská 
tři hlavní body. Snad už teď je tedy 
možno napsat, že jedničkou třebíč-
ského celku je letos Martin Nová-
ček, který v Berouně zvítězil na 
překážkách i v tyči, v níž také zlep-
šil svůj osobní rekord. 

Mužem číslo dvě je Michal Holi-
ca, jednoznačný vítěz soutěže dis-
kařů. O čtvrté individuální prven-
ství se postaral Jan Kašpar, který 
si hned při prvním letošním star-
tu spravil chuť po nevydařené loň-
ské sezoně. Tehdy sice začal v hale 
ve skoku vysokém na rovných 
dvou metrech, pod širým nebem 
však už takový výkon nezopako-
val. V Berouně skočil 201 cm hned 
při premiéře. Zcela jinou premié-
ru zažili čtyři mladíci z tréninkové 
skupiny Josefa Vomely. 

Dosavadní opory druholigové-
ho B týmu byly vytaženy o sou-
těž výš. Bodově se nejvíce prosa-
dil Jan Němec, který zabodoval ve 
třech nastoupených disciplínách – 

na překážkách, kde i zlepšil osob-
ní maximum, v tyči a záložní šta-
fetě. V oštěpu uspěl Ondřej Dolák, 
jemuž sezonu komplikují opakova-
ná svalové zranění, ve stejné disci-
plíně a navíc také ve výšce bodoval 
i Jakub Mikoláš.  Poslední z Vome-
lovy družiny, kladivář Ondřej To-
mek, postoupil do fi nále, kde skon-
čil osmý. Výčet doplňuje zkušené 
trio Jiří Kliner, Petr Daněček a Josef 
Rygl a také hostující bratři Macho-
vé, Michael Urban, Martin Růžička 
a Tomáš Kroupa. 

Výkony závodníků a závodnic 
Spartaku Třebíč v 3. kole I. ligy v 
Berouně: 100 m: 7. Urban 11,10. 
200 m: 3. M. Mach 22,25, 4. Urban 
22,28, 12. Kroupa 22,66. 400 m: 3. 
Kroupa 49,88. 800 m: 7. O. Mach 
2:00,01, 8. Rygl 2:00,14. 1500 m: 4. 
Rygl 4:05,23, 12. O. Mach 4:27,21. 
100 m př: 6. Sedláčková, 15,80, 10. 
Dobrovolná 16,00. 110 m př: 1. 
Nováček 15,47, 4. Němec 15,91, 5. 
Růžička 16,09. 4 x 100 m: 2. Krou-
pa, M. Mach, Růžička, Urban 42,69, 
10. Nováček, Kliner, Němec, Daně-
ček 46,80. 4 x 400 m: 9. Nováček, 
O. Mach, Rygl, Růžička. Dálka: 
6. Daněček 641, 7. Urban 633, 13. 
Němec 583. Trojskok: 4. Růžička 

13,22, 12. Kašpar 11,84 – 5. Sedláč-
ková 10,98. Výška: 1. Kašpar 201, 6. 
Nováček 184, 8. Mikoláš 174. Tyč: 1. 
Nováček 395, 6. Němec 290. Koule: 
8. Holica 13,30, 14. Dolák 11,30 – 7. 
Sedláčková 11,07. Disk: 1. Holica 
54,46, 8. Kliner 39,22 – 11. Nováč-
ková 22,55. Kladivo: 2. Holica 
49,57, 8. Tomek 41,13 – 10. Nováč-
ková 30,92. Oštěp: 5. Kliner 46,79, 
7. Dolák 46,48, 9. Mikoláš 45,15, 12. 
Daněček 42,44, 14. Tomek 39,92. 
Chůze 10 km: 4. Zeibert 61:21, 
6. Marek 70:11. Družstva v kole: 
Muži: 1. Bílina 192,5, 2. Spartak 
Třebíč 179,5, 3. Domažlice 178,5, 4. 
Škoda Plzeň 172,5, 5. Spartak Praha 
4 152, 6. Stará Boleslav 131, 7. Kar-
lovy Vary 37. Ženy: 1. Slavia Praha 
213, 2. Tábor 163, 3. Spartak Praha 
4 135,5, 4. Beroun 125,5, 5. Plzeň 
125,5, 6. Stará Boleslav 106,5, 7. 
České Budějovice 86, 8. Spartak Tře-
bíč 19. Družstva po třech kolech: 
Muži: 1. Bílina 20, 2. Spartak Třebíč 
17, 3. Plzeň 14, 4. Domažlice 11, 5. 
Stará Boleslav 10, 6. Spartak Praha 
4 9, 7. Karlovy Vary 3. Ženy: 1. Sla-
via Praha 24, 2. Tábor 21, 3. Spartak 
Praha 4 17, 4. Plzeň 15, 5. Beroun 
11 (346,5), 6. Stará Boleslav 11 
(342,83), 7. České Budějovice 6, 8. 
Spartak Třebíč 3.  miz

Atleti zvládli dramatickou koncovku
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KONSTRUKTÉR
PLÁNOVAČ VÝROBY
PROCESNÍ INŽENÝR
PROJEKTOVÝ SPECIALISTA
REFERENT SPRÁVY DAT
SPECIALISTA PŘEDSÉRIOVÉ KVALITY 

V případě zájmu o THP pozici zašlete 
životopis v českém a cizím jazyce 

na níže uvedený kontakt:
martin.klusacek@fraenkische-cz.com

FRAENKISCHE CZ s.r.o., personální oddělení
U Kapličky 591, 675 21 Okříšky

www.fraenkische.cz

V případě zájmu o dělnickou profesi
posílejte životopis nebo telefonujte:

andrea.brizova@fraenkische-cz.com 
 +420 568 619 933

PŘIJĎTE ROZŠÍŘIT NÁŠ TÝM!

Pro náš výrobní závod v Okříškách hledáme pracovníky na pozice:

Jsme inovativní, středně velká fi rma na průmyslové zpracování umělé hmoty s vedoucím 
postavením ve vývoji, výrobě a uplatnění na trhu technických, vysoce kvalitních aplikací 
pro velké, malé a vnitřní výstavby, pro domácí spotřebiče, strojní, dopravní a automobilový 
průmysl. Společnost zaměstnává zhruba 2500 pracovníků, z toho více než 700 pracovníků 
v pobočce v Okříškách.

Nabízíme zázemí dynamické a stabilní fi rmy, příjemné pracovní prostředí a nadstandardní 
fi remní benefi ty, jako například závodní stravování, 5 týdnů dovolené, měsíční a věrnostní 
prémie, příspěvek na Vánoce  a na dovolenou, zaměstnanecká Cafeteria, příspěvek na penzijní 
připojištění, smlouvu na dobu neurčitou, fi remní autobus a další zaměstnanecké výhody.

OBSLUHA VÝROBNÍCH STROJŮ 
     –  EXTRUZE
     –  MONTÁŽE
     –  TERMOTVAROVÁNÍ

OPERÁTORKA VÝROBNÍ LINKY
POMOCNÝ MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
PRACOVNÍK ZPRACOVÁNÍ ODPADU
ZÁMEČNÍK VÝROBY NOVÝCH FOREM
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