
Pořádají výstavu 
o karmelitánech

Galerie Chodba Katolického gymná-
zia Třebíč a Klášter karmelitánů Kos-
telní Vydří pořádají výstavu Karmeli-
táni v Kostelním Vydří. Potrvá v galerii 
do pátku 16. října.    -zt-

Otevřou dveře
Třebíčská expozice Franta se zapo-

jila do Dnů otevřených dveří ateliérů. 
Akce se koná v sobotu 3 a v neděli 4. 
října. Vstupné se neplatí. -zt-

Mistr Franta 
přivezl Osmý den

Do třebíčské galerie FRA NTA se z 
Ostravy vrátila socha Osmý den. Mistr 
ji Třebíči zapůjčil na další rok. „Sochu 
máme od mistra Franty vypůjčenou již 
od loňského prosince, vítá návštěvníky 
hned po vstupu do galerie. Nyní byla dva 
měsíce umístěna na Frantově výstavě v 
Ostravě a domluvili jsme se, že zápůjčku 
prodloužíme o jeden rok,“ popsal cestu 
Osmého dne radní Pavel Heřman.  -zt-

Otevřou nové 
středisko

Slavnostní otevření nového síd-
la středisek sv. Anežky a sv. Zdislavy 
spojené s požehnáním prostor bisku-
pem Vojtěchem Cikrlem se uskuteč-
ní v pondělí 12. října od 12.30 hodin 
v ulici Gen. Sochora v Třebíči. Násle-
duje představení terénních služeb – 
ošetřovatelské, pečovatelské, osobní 
asistence i domácího hospice a pali-
ativní ambulance. Zájemci si mohou 
prohlédnout celou budovu.  -zt-

PRVŇÁČCI NA PŘECHODECH. V rámci Evropského týdne mobility se učili přes ulici přecházet třebíčští prvňáčci. Ve středu 
16. září to byly děti ze Základní školy Týnská, o den později ze Základní školy Bartuškova. Na snímku žáci Základní školy 
Týnská s Lucií Šerkovou, manažerkou prevence kriminality a protidrogovou koordinátorkou městské policie.
 Foto: Antonín Zvěřina

Čína. Co si pod tímto 
pojmem představit? Komunis-
mus? To asi především. Násled-
ný rozhovor je s člověkem, 
který si na tuto zemi poopravil 
názor. Proč? Protože měl mož-
nost tuto zemi navštívit. Mís-
tostarosta Třebíče Pavel Pacal 
(Pro Třebíč). 

 Antonín Zvěřina

Čím se návštěva Číny vyznačova-
la?

Vychází ze strategie České republi-
ky, kdy tam prezident Miloš Zeman 
navázal kontakty. Podepsal základní 
dokumenty o spolupráci mezi obě-
ma republikami. V červnu navštívilo 
vedení Kraje Vysočina plus podnika-
telé, Krajská hospodářská komora, 
v Číně provincii Hubei. 

Kraj podepsal memorandum o spo-

Pacal: Čína mě překvapila organizací

lupráci a navázal partnerství. Při této 
návštěvě projevili zástupci provincie 
Hubei, respektive druhého největší-
ho města Yichang, zájem o navázání 
kontaktů s nějakým městem v rámci 
kraje. 

Hejtman Jiří Běhounek navrhl, když 
se jedná o druhé největší město v pro-
vincii, druhé největší město na Vyso-
čině, kterým je Třebíč. My jsem tak 
byli zástupci města Yichang oslove-
ni a reagovali jsme, že si spolupráci 
dokážeme představit. 

Město Yichnag nás pozvalo do Čí-
ny jednak proto, abychom partner-

ství stvrdili, a jednak využili toho, 
že se v tomto čínském městě kona-
la mezinárodní konference ohledně 
vodní elektrárny Tři soutěsky, která 
se nachází na katastru města. To nám 
uhradilo veškeré pobytové náklady a 
my tato pozvání využili.

Byla cesta do Číny náročná?
Letěli jsme poměrně dlouho. V té 

době přímá linka mezi Čínou a Čes-
kou republikou neexistovala, díky 
návštěvě prezidenta v Číně začala 
fungovat na trase Peking – Praha až 
23. září. A od října začne sloužit ces-
tujícím linka Šanghaj – Praha.     

My jsem ještě museli letět přes 
Moskvu, kam se nám podařilo najít 
spoj s délkou trvání necelé tři hodi-
ny. Tam následovala dvouhodino-
vá pauza a následně jsme letěli osm 
hodin do Pekingu. 

(Pokračování na str. 8)

Pavel
Pacal
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Bod kontrola hospodaře-
ní plaveckého areálu Laguna 
zahájil dlouhou diskuzi.

 Antonín Zvěřina

Zářijové zasedání třebíčského 
zastupitelstva se po třech měsících 
vrátilo k tolik diskutovanému téma-
tu, kterým je kontrola hospodaření 
areálu Laguna.

Na květnovém zastupitelstvu 
vystoupil podnikatel Richard Horký 
(TT S). Ve svém vystoupení vysvět-
loval nejen hospodaření, ale také 
skutečnost, co areál Laguna pro Tře-
bíč znamená. Učinil tak na návrh 
zastupitele Jaromíra Baráka (Třebíč 
Občanům), který podal na zasedání 
v březnu.

Horkého fi rma je jedním z pro-
vozovatelů areálu Laguna, zastupi-
tel Barák odpůrcem stavby a její-
ho současného provozu od samého 
počátku. Zastává názor, že 70 milio-
nů korun měla radnice investovat do 
užitečnějších věcí. 

Horký se květnu ohradil, že Barák 
trvale poškozuje jeho osobu i jeho 
podnikání. „Proto na něj podám stíž-
nost z podjatosti, neboť je členem komi-
se, která má kontrolu hospodaření pro-
vést,“ upozornil tehdy Horký.  

Odklad kontroly
Po emociálně vypjaté diskuzi z hla-

sování vyplynulo, že se diskuze pře-
ruší a fi nanční výbor podnět prošet-
ří. Jeho předsedkyně Julie Dolejší 
(KSČM) pak zastupitelstvo požáda-
la o prodloužení termínu kontroly 
na zářijové zasedání.

Tento bod otevřel na zasedání 10. 
září starosta Pavel Janata (KDU-
ČSL). Netajil mírné rozpaky nad 
tím, že je uveden jako jeho předkla-

datel. „Zřejmě je to tím, že se předsed-
kyně fi nančního výboru Julie Dolej-
ší omluvila, protože je v zahraničí,“ 
uvažoval starosta.

Upozornil na materiál, který zastu-
pitelé obdrželi. Obsahuje návrh, aby 
vzali na vědomí zprávu finanční-
ho výboru. Konstatuje se s v ní, že 
příjmy z provozu plaveckého areálu 
jsou sdružením Laguna používány 
v souladu se smlouvou na jeho pro-
voz. 

„Musím ale upozornit, že kontrol-
ní skupina fi nančního výboru se vyslo-
vila i k některým nákladům sdružení 
Laguna, které nejsou zcela průkazné, a 
zakotvila to do své závěrečné zprávy,“ 
zdůraznil Janata.

Dodal, že Sdružení Laguna na to 
reagovalo vysvětlením, které fi nanč-
ní výbor projednával v pondělí před 
zasedáním zastupitelstva a vzal je 
na vědomí. Výbor ale navrhl další 
dvě usnesení:  Zastupitelstvo měs-
ta doporučuje radě města provést 
aktualizaci stávající smlouvy, dále 
zastupitelstvo ukládá tajemníko-
vi městského úřadu zajistit prove-
dení kontroly dotací poskytova-
ných Sdružení Laguna za rok 2014. 
Sdružení ještě nemělo tento rok 
fi nančně uzavřený a nemohl být pro-
to kontrolován.

Dotáhnout do konce
„Jako starosta mám trošku pochyb-

nost. Nechápu, proč fi nanční výbor 
přenáší tento úkol ze sebe na úřad, aby 
to zajistil tajemník? Proč by to neměl 
dotáhnout do konce sám?“ divil se sta-
rosta a upozornil, že podá pozměňo-
vací návrh.

V otevřené diskuzi se zastupitel 
Richard Štork (Třebíč Občanům) 
vrátil k oné  podjatosti kolegy Bará-

ka. „Podjatost zastupitele není zcela 
běžná věc a město mělo vznést dotaz 
na ministerstvo, jak by mělo v tom-
to případě postupovat. Přišla nějaká 
odpověď? Počkal na ni fi nanční výbor? 
Vidím, že reagoval rychle a kolegu 
Baráka vyloučil,“  poznamenal.

„Vyjádřilo se k tomu ministerstvo 
vnitra, a to tak, že ten, kdo ustanovil 
kontrolní skupinu, by se měl také vyjá-
dřit k podjatosti jejího člena. A tím je 
fi nanční výbor. Takže výbor postupo-
val v souladu s vyjádřením minister-
stva,“ odpověděl Janata.

Slovo si vzal Jaromír Barák. „Pokud 
se nemýlím, tak v dopise z ministerstva 
je datum 3. června a fi nanční výbor mě 
vyloučil 2. června. Ale já se chci vyjá-
dřit hlavně k závěrům kontrolní skupi-
ny a k navrženým usnesením. Žádali 
jsme účetní výkazy, ale ty předloženy 
nebyly. Kontrolní skupina se prohrabo-
vala stohy papírů. Mnohem snadnější 
by byla výsledovka hospodaření, což je 
veřejně dostupný materiál, na kterém 
není co tajit. Ale ten jsme neobdrželi. 
Proč nemáme přehled o tom, s jakými 
prostředky Sdružení Laguna hospoda-
ří a jak je vynakládá?“ podivoval se 
Barák a označil výsledky kontroly za 
neprůkazné. 

Mnoho otázek
Dodal, že kontrolu je možné pro-

vádět mnoha způsoby. „Pořád jsem se 
ale nedobral k tomu, proč není možné 
vidět výsledky hospodaření Sdružení 
laguna? Proč to není veřejné? Proč to 
nemáme přiložené při schvalování roz-
počtu jako u jiných organizací?“ sázel 
jednu otázku za  druhou Barák a uza-
vřel konstatováním nejednou vyslo-
veným: „Já si stojím za tím, že výsled-
ky kontroly jsou neprůkazné a měla by 
se udělat znovu.“ 

Zastupitelka Hana Máchalová 
(KSČM)  se Baráka snažila vyvést z 
omylu: „TT S a Sdružení Laguna ne-
jsou příspěvkové organizace města a 
my, pokud nám to nedovolí, nemůže 
zveřejnit jejich čísla.“

Následovala jeho rychlá reakce: 
„Co to je za argument, že nejsou pří-
spěvková organizace? Dostávají od nás 
peníze, zhruba polovinu jejich výno-
su? Dostávají. Tak snad máme právo 
je kontrolovat. Navíc je to ve smlou-
vě, že mají předkládat výsledky hos-
podaření,“ bránil si svoje stanovis-
ko Barák. Tím byla diskuze kolem 
tohoto tématu ukončena. Zastupi-
tel Milan Ustohal ještě v samotném 
závěru projednávání tohoto bodu 
přišel s návrhem termínu, do kdy 
má být provedena kontrola dotací 
poskytovaných Sdružení Laguna za 
rok 2014. Návrh uspěl a padl termín 
do 17. prosince. 

Starosta Pavel Janata mohl přejít 
ke schvalování navržených usnesení,  
včetně změny, kterou navrhl sám, že 
kontrolu za rok 2014 nezajistí tajem-
ník, nýbrž fi nanční výbor. Usnesení 
včetně změny zastupitelé přijali.

Laguna hospodaří podle pravidel

Nad městem se zablýsklo

V MINULÉM čísle Třebíčských novin jsme uveřejnili tuto fotografi i a mylně jsme uvedli jako autora Jana Schwarze. Foto 
nám přišlo právě od něj. Ten ji dle svých slov obdržel bez uvedení autora e-mailovou poštou a rozeslal všem známým. Jak 
nám napsal Martin Sedláček, pravým autorem krásné fotografi e, kterou umístil na svůj facebook, je on sám. Autorovi a čte-
nářům se omlouváme.   -red-

Pořádají 
společné setkání 

Třebíčské farnosti ve spolupráci 
se souborem Musica animata pořá-
dají společné setkání těch s názvem 
ADORA MUS TE CHRISTE. Usku-
teční se v sobotu 10. října od 19 
hod. v bazilice sv. Prokopa v Třebíči. 
Vystoupí Musica animata, Serafín, 
Malý smyčcový orchestr a hosté.  -zt-

Slova se ujme 
astrolog

Procházka po historických a magic-
kých zákoutí Třebíče s astrologem 
Ondřejem Habrem   se  koná  v úte-
rý 6. října. Sraz účastníků je v 16.30 
hodin před budovou radnice. Procház-
ka potrvá do 18 hodin.   -zt-

Vystoupí biotronik
V rámci Duchovní Univerzity Bytí 

jste zváni na přednášku biotronika 
a fi losofa Tomáše Pfeiff era v Třebíči 
v neděli 4. října. Uskuteční se v ulici 
Mládežnická 229 v KLUBU HÁJEK 
nad bazénem Laguna. Začíná v 17 
hodin. Návštěvníci si mohou připra-
vit ústní i písemné dotazy.  -zt-

Námětem budou 
poutní místa

Další přednáška městské organi-
zace KDU-ČSL Třebíč se uskuteční 
v pátek 16. října od 17 hodin. Tento-
krát to bude na téma Mariánská pout-
ní místa. Přednášejícím bude Mgr. 
Jiří Mihola, Ph.D., historik, pedagog, 
místopředseda KDU-ČSL a předse-
da poslaneckého klubu KDU-ČSL. 
Místem konání je opět okresní kan-
celář KDU-ČSL na Karlově náměstí 
38. Vstup na přednášku je volný. 

 -zt-



STRANA  3 TN - ŘÍJEN 2015Aktuality

Bude se cvičit
Sobota v pohybu, 7. roční této akce 

se uskuteční v sobotu 3. října v hale 
TJ Spartak Třebíč. Začíná v 9.30 
hodin a končí ve 12.30 hodin. V pro-
gramu nechybí piloxing, vystoupení 
dětí taneční skupiny Motus, afrotan-
ce či jóga.    –zt-

Udělení Ceny města Třebíče bylo 
jedním z posledních bodů zasedání 
zastupitelů 10. září. Navržen byl he-
rec a scénárista Zdeněk Ott o Braun-
schläger a zpěvačka a herečka Věra 
Nerušilová. 

Braunschläger se sice narodil v Bos-
kovicích, ale dětství a studentská léta 
prožil v Třebíči, kde také ochotničil. 
Věra Nerušilová pochází ze Zlína, ale 
také ona žila v Třebíči od dětství.

Zastupitelé návrh odsouhlasili. Ceny 
města budou předány na slavnostním 
koncertu ve foyeru divadla Pasáž 28. 
října, kdy slavíme vznik ČSR.  Na kon-
certě zazpívá Věra Nerušilová a hosté 
Ondřej Ruml a Václav Tobrman. Slav-
nost začíná v 19 hodin.   –zt-

Cenu města obdrží 
Braunschläger 
a Nerušilová

Vážená redakce 
Třebíčských novin
Po přečtení pozvánky na přednáš-

ku dr. Heleny Máslové z psychogyne-
kologie „Ženské peklo“ jsem nevěřil 
vlastním očím. Něco tak urážlivého 
na adresu praktických lékařů jsem již 
dlouho nečetl. Ordinace praktických 
lékařů jsou zde popisovány jen jako 
„úřadovny“ vydávající razítka, potvrze-
ní a pouze rozesílající  pacienty na vyš-
ší pracoviště. Opak je pravdou. 

Drtivá většina praktických lékařů se 
o své pacienty stará komplexně, pro-
vádí preventivní prohlídky, při kterých 
může včas najít onkologická onemoc-
nění či jiné vážné nemoci, provádí 
očkování proti nebezpečným nemo-
cem, sleduje a léčí pacienty s vysokým 
krevním tlakem, cukrovkou, porucha-
mi metabolismu  cholesterolu a další-
mi chronickými nemocemi. 

Řeší i stavy, kdy je pacient v akut-
ním ohrožení života. Také s psycho-

somatickými stavy se setkává dnes a 
denně.  Nese vysoké riziko při rozho-
dování, komu povolit nošení zbraně, 
řídit nebezpečné stroje nebo pracovat 
v rizikových povoláních. Většina prak-
tických lékařů se pravidelně účast-
ní lékařských seminářů  či kongresů a 
odebírá odbornou literaturu. 

Pokud se nejedná o akutní stav, tak 
vzhledem k velkému přetížení spe-
cialistů někdy ani nemá kam pacien-
ta poslat, protože objednací doby jsou 
tak dlouhé, že potíže pacienta se musí 
nejdříve pokusit vyřešit sám. 

Pokud pacient náhodou není se 
svým praktickým lékařem spokojen, 
může lékaře změnit, ale děje se to ve 
velmi ojedinělých případech. Nevím, 
jestli jsou názory uvedené v pozván-
ce skutečně názory dr. Máslové, ale v 
každém případě ji budu o našem velmi 
nesouhlasném postoji informovat.

MUDr. Boris Hronza
předseda OS SPL ČR

Z dopisů čtenářů

První z pravidelných měsíčních 
besed starosty města Pavla Janaty s 
obyvateli Třebíče se uskutečnila ve 
středu 2. září. Neformální akce, nazva-
ná Na kus řeči se starostou trvala od 
18 do 20 hodin v pizzerii La Fabrika. 
Se starostou si přišlo popovídat kolem 
dvaceti lidí.

„Samotného mě zajímalo, jak to bude 
probíhat. Kolik přijde lidí, jaké dotazy 
budou převládat. Nakonec to bylo velmi 
příjemné. Občané, kteří na setkání přišli, 
tuto možnost a způsob diskuze ocenili. 
Dostal jsem od nich spoustu podnětů. O 
některých víme a máme v plánu je reali-

zovat, mnohé se již řeší a některé nejsou v 
rámci města řešitelné,“ uvedl Janata.

„Z otázek, které jsme diskutovali, mohu 
uvést například stížnost, že si lidé neu-
klízejí při venčení po svých psech. Mluvi-
li jsme o revitalizaci Karlova náměstí, o 
obchvatu Třebíče, značení ulic a domů 
ve městě, dopravě v židovské čtvrti, 
úpravě sídlišť, chodníků a silnic, nedáv-
né kontrole v plaveckém areálu a dal-
ších. Něco jsme si řekli přímo na místě, 
ostatním podnětům se v úřadu budeme 
věnovat,“ dodal starosta. Příští nefor-
mální setkání se bude konat ve středu 
7. října. –zt-

Starosta zašel na kus řeči

PAVEL JANATA se sešel s obyvateli města. Foto: archiv města

Padesát let od svého narození oslaví 
v říjnu P. Jiří Dobeš, děkan třebíčské-
ho děkanství. Narodil se 17. října 1965 
v Třebíči. Vyrůstal v nedalekých Jaro-
měřicích nad Rokytnou. Tam navště-
voval Základní školu Otokara Březiny. 

Po ukončení základní školy byl přijat 
na Střední průmyslovou školu staveb-
ní, obor vnitřní zařízení budov. Prak-
tický výcvik konal nejen ve škole na 
Václavském náměstí, ale také přímo 
v dílnách. Odmaturoval v roce 1984. 

Vzápětí nastoupil na Teologickou 
bohosloveckou fakultu do Litoměřic. 
Povinnou základní vojenskou službu 
vykonal v letech 1986 a 1988 v Plzni  
a ve Stříbře. Po návratu pokračoval ve 
studiu v Litoměřicích, kde dokončil 
čtvrtý ročník. Teologická studia absol-
voval na Univerzitě palackého v Olo-
mouci v roce 1991. Mezi jeho záliby 
patří fotografování sakrálních staveb. 

P. JIŘÍ DOBEŠ

Děkan oslaví padesát let

1991 – jáhenské a kněžské svěcení
1991 – jáhenská služba v Hodoní-

ně
1991 – 1993 – kooperátor – kaplan 

v Hodoníně
1993 – 1996 – administrátor ve far-

nosti Otnice, Bošovice a Kobeřice
1996 – farář ve farnosti Třebíč – 

město a Stařeč (přechodně i Vladi-
slav, Střížov – Číměř a Třebíč – jej-
kov)

2006 – děkan třebíčského děkan-
ství  –zt-

Zastávku nezruší
Dodatek ke smlouvě o zajištění 

závazku veřejné služby, městské auto-
busové dopravy v Třebíči, schválilo 
zastupitelstvo. Týkal se spojů, které 
od počátku října zajíždějí na doprav-
ní terminál u vlakového nádraží. 

Obyvatelé Třebíče ale bolí jiný pro-
blém. Mají obavu, že se zruší zastáv-
ka ve Znojemské ulici u trafi ky pod 
železničním mostem. Pro mnohé je 
to nejbližší zastávka pro cestu na sta-
rý hřbitov. 

„Žádný takový podnět jsme nezazna-
menali. Budeme se tím ale zabývat při 
trasování, protože na jaře příštího roku 
začne výběrové řízení na provozovatele 
městské autobusové dopravy,“ podotkl 
místostarosta Pavel Pacal.   –zt-
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Den 1.září 2015 se stal díky tře-
bíčské DELTĚ pro učitele a stu-
denty Rakouského gymnázia 
v Praze výjimečný, neboť ho zahá-
jili ve zcela nové budově. Na je-
jím vzniku se podílela společ-
nost DELTA Projektconsult s.r.o., 
která má zejména v Rakousku 
bohaté zkušenosti s výstavbou 
objektů z oblasti školství, a právě 
třebíčská DELTA na tomto pro-
jektu opět potvrdila, že i ona, umí 
držet garance termínu i u tak roz-
sáhlého objektu přesně na den. 
Kolaudace včetně plného zahájení 
provozu proběhla přesně ve stano-
veném termínu. Vždyť otevření se 
zpožděním, i kdyby jen jednoho 
měsíce, by zcela postrádalo smysl. 
Školní rok zkrátka začínal 1. září 
2015.

Soukromé Rakouské gymnázium v 
Praze je šestileté, určeno je pro stu-
denty ve věku 12 – 20 let a vzniklo v 
roce 1991. Dosud sídlilo v prozatím-
ních pronajatých prostorech a tam 
se studenti a jejich učitelský sbor 
nacházeli až do června 2015. Na 
konci srpna se konečně vše změni-
lo, neboť se všichni mohli přestěho-
vat do nové krásné budovy v Modřa-
nech. 

Nový areál Rakouského gymná-
zia vyrostl během dvou let a zaují-
má více než 11 000 m2. Skládá se z 
hlavní 3podlažní budovy, tělocvič-
ny, víceúčelového hřiště a běžecké 
dráhy. Erik Štefanovič k projektu na 
úvod komentuje: „Již při vstupu do 
školy člověka napadne, že při jeho vzni-
ku se pamatovalo na vše, co je pro kva-
litní a klidnou výuku studentů zapo-
třebí. Od rušné ulice dělí areál školy 

vysoký travnatý val (na jeho vytvoře-
ní se využilo zeminy, která vznikla při 
výstavbě tělocvičny). Součástí  školního 
prostoru je běžecká tartanová dráha, 
doskočiště a víceúčelové hřiště. Přímo u 
budovy se nachází odpočívadla. Pokud 
pojedete do školy na kole, může si ho 
nechat uzamčené u školy, nechybí také  
parkoviště pro auta. Samotná budova 

gymnázia spíše připomíná vysokoškol-
ský standard, neboť v přízemí nalez-
nete například reprezentativní aulu a 
také knihovnu s terasou, dále sborovnu 
či jídelnu, která je víceúčelová – může 
sloužit například jako multifunkční 
sál, lze ji také rozdělit na dvě části, při-
čemž ta menší se dá využít jako hudeb-
ní či zasedací místnost“. V patrech 

se nacházejí učebny. Velmi dobře 
jsou pro praktickou výuka vybaveny 
učebny chemie a biologie. Nechy-
bí chemická laboratoř či počítačo-
vá učebna. Stropy v učebnách jsou 
akustické. Celá budova je vybavena 
LED osvětlením. 

Celodřevěná tělocvična
Velkou raritou je celodřevěná tělo-

cvična, jež je z velké části pod úrov-
ní terénu. Štefanovič opět doplňuje:  
„Tělocvična stojí na břidlicovém pod-
loží, při její výstavbě se stavaři potýka-
li se spodní vodou, vodorovné a svislé 
podzemní konstrukce se musely řádně 
zaizolovat. Má chytře vyřešen dosta-
tek světla. Do tělocvičny prochází svět-
lo velikými střešními okny. Střecha 
tělocvičny je zelená a bezúdržbová, s 
fasádními okny těsně pod střechou. 
Dostatku světla v prostoru celé tělo-
cvičny napomáhají zajímavě i žebřiny. 
Vytvářejí optickou stěnu, která zabrání 
prolétnutí míče do přilehlých místnos-
tí s nářadím, ale současně propouště-
jí dostatek světla. V tělocvičně je hřiště 
na házenou, volejbal či na badminton. 
Celá tělocvična je ze dřeva, stropy 
nevyjímaje.“

DELTA je v České republice zná-
ma tím, že dokáže dodržet stanove-
né termíny při realizaci výrobních 
hal, kancelářských prostor, fi remních 
centrál atd. Rovněž je specialistou na 
detailní projekci a propracovaný sys-
tém výběrových řízení, díky kterým 
dokáže snižovat náklady investorům 
při výstavbě fi remních centrál, admi-
nistrativních zázemí apod. Právě 
garance termínu kolaudace, zahájení 
provozu a otevření byly také důvo-
dem, proč si ji investor vybral. 

Třebíčská DELTA úspěšně předala nový 
areál Rakouského gymnázia v Praze

Výstava připomíná význam-
né jubileum malíře Vlastimila 
Tomana. 

 Antonín Zvěřina

Až do 25. října je v Galerii Malovaný 
dům je k vidění výstava akademického 
malíře Vlastimila Tomana. S názvem 
Doteky domova.  Městské kulturní 
středisko Třebíč ji instalovalo k jeho 
85. narozeninám.  Přestože je autor v 
současné době hospitalizovaný v tře-
bíčské nemocnici, dostal na vernisáž 
„propustku“ a mohl se jí osobně účast-
nit. Tolik návštěvníků galerie v den 
vernisáže dlouho nezažila.

Akademický malíř, grafi k, ilustrátor a 
spisovatel Vlastimil Toman se narodil 
19. února roku 1930 v Třebíči. Je Čest-
ným občanem města (2005), držite-
lem Ceny města (2010). 

„Vlastimil Toman vzešel ze skrov-
ných poměrů.  Vyučil se malířem pokojů. 
Devatenáctiletý odešel do Brna, k pro-
fesoru Josefu Bruknerovi na Vyšší školu 
uměleckého průmyslu. Tři roky studoval 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v 
Praze u profesora Aloise Fišárka. V roce 
1956 přestoupil na Akademii výtvarných 
umění v Praze. Jeho profesory byli Ota-

kar Nejedlý, Vlastimil Rada a Antonín 
Pelc. Třicetiletý, s diplomem akademické-
ho malíře a grafi ka, se v roce 1960 vrátil 
do rodné Třebíče,“ konstatoval na verni-
sáži kunsthistorik Jan Dočekal.

Zdůraznil, že Toman je především 
krajinářem a také příležitostným por-
trétistou. Učaroval mu jeho oblíbený 
Týn, kam chodíval často na procházky 
a inspiroval se pro svoji tvorbu. Přes-
tože má dnes Týn zcela jinou podo-
bu, v Tomanově tvorbě i vzpomínkách 
zůstane navždy tou krajinou, kterou se 
tak rád procházel.

Týn je častým námětem i v jeho 
tvorbě literární. Nedávno vydaná kni-
ha Životní cesta je vlastně jeho život-
ním příběhem, který nebyl zdaleka 
jednoduchý a lehký. Kniha má tří čás-
ti - zážitkové, básnické a prostupující 
části výtvarné. O knihu s autorovým 
podpisem byl velký zájem i na verni-
sáži v Malovaném domě. Všichni mu 
přáli uzdravení a opětovný návrat k 
jeho tvorbě.

Další výstavy
Ve Výstavní síni Předzámčí II. lze 

spatřit do pátku 30. října díla Walthe-
ra H. J. Smeitink-Mühlbachera. Naro-
dil se 22. dubna roku 1963 v nizozem-

Z Tomanových obrazů dýchá jeho domov

VLASTIMIL TOMAN, třebíčský rodák, má výstavu v Galerii Malovaný dům. 
Kytici k jeho jubileu mu předala Jitka Fischerová. Foto: Mirka Čermáková 

ském Doetinchemu. V letech 1980 
- 1985 absolvoval studia v Nijmegenu 
v oborech umělecké řemeslo, dějiny 
umění a textilní tvorba. Do roku 1993 
působil jako odborný učitel na Grafi c-
kém Lyceu v Utrechtu. Poté se začal 

věnovat vlastní tvorbě. Působí jako 
výtvarník, vydavatel, výtvarný poradce 
a výstavní kurátor.

Výtvarník Radovan Pauch se před-
stavuje do středy 11. listopadu v Gale-
rii Ladislava Nováka. 
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dámská a pánská móda 
v Jihlavské bráně 3/8, Třebíč

+420 702 693 731

nove otevreno

Chcete mít stabilní  
  na ne e an  a e  n s  

C   s b eme e at
  bezúhonnost a spolehlivost
  komunikativnost 
  p e na z kla  
  zku enosti s p o e em v ho ou

C  m nabí neme
  za mav  p ovize  slu ebn  tele on
  v plata ka  t en
  za kolen  a atab zi kontakt
  samostatnou práci

le me  s

   n c

www.nakopcich.cz

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit
E: janik@tts.cz, M: 724 325 003www.nakopcich.cz

Nových 11 domů
III. etapa výstavby řadovek v Třebíči

Máme dobré zprávy. Prodej III. etapy řadových domů 
Na Kopcích budu spuštěn 1. října 2015.

Domy budou dokončeny do konce letních prázdnin.

Vy však máte příležitost nenechat nic náhodě a zakoupit 
domy již nyní.

Na webových stránkách projektu naleznete kompletní 
informace o cenách a dispozicích domů.
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Zaujalo nás lákavé heslo Fitne-
ss BodytecPRO – „Zažijte poho-
du a volnost bez zbytečné námahy a 
vyzkoušejte jaké to je“. Jsem poměr-
ně skeptický ke všelijakým novodo-
bým, zaručeně bezpracným metodám 
(vibrační plošiny, vakuové podtlako-
vé přístroje apod), nicméně EMS čili 
elektrickou stimulaci svalů předchází 
pověst z Německa a nebo třeba z Pra-
hy. Nyní máme možnost tuto novin-
ku, označovanou jako revoluci ve 
Fitness, zažít i u nás v Třebíči. 

Co to je EMS?
Principiálně jde o plnohodnotný 

trénink těla s osobním trenérem. Jde 
o v západním světě rozšířený způsob 
fi tness, kdy je svalstvo aktivováno 
speciálními impulzy, které doprovází 
fyzicky nenáročné pohyby. Techno-
logii, kterou využívali dosud zejména 
lékaři a fyzioterapeuti např. formou 
lokální elektroléčby, německá fi rma 
Miha Bodytec postupně přetvořila do 
podoby dnešního EMS Fitness.  

První postřehy
Vydávám se na předem telefonicky 

smluvený termín a stoupám do 1.patra 
budovy na Karlově náměstí,  u Národ-
ního domu. Vcházím do moderně 
zařízeného, velmi příjemně působící-
ho prostoru historické budovy. Sym-
patická instruktorka mi zde vysvětlu-
je, co se bude následujících 20 minut 
dít. Připomíná mi pitný režim, k dis-
pozici tu mám vodu. Před vlastním 
tréninkem je třeba se obléci do 
speciálního oděvu (příjemné elas-
tické triko a krátké kalhoty).

Jedna z hlavních předností
Bezesporu je to ta, že ke cvičení nic 

nepotřebujete. I v tomto se skrývá 
v úvodu zmíněná volnost a poho-
da. Součástí tréninku je zdarma k 
dispozici cvičební oděv, na který se 
postupně oblékne vesta a bederní 
pás a propojí se s přístrojem. Začí-
nám si trochu připadat jako ve výcvi-
kovém středisku NASA, koneckon-
ců obdobné cvičení se prý používá i 
na oběžné dráze. 

Druhá – stačí 20 minut 1x týdně
Zatímco první přednost nemuset 

s sebou nic vláčet je velice příjem-
ná a pochopitelná okamžitě, toto se 
mi  zprvu nezdá. Z klasické posilov-
ny, kam jsem léta chodil, je jasné, 

že  začnete-li navštěvovat fi tcentrum 
jen jednou týdně, téměř k ničemu 
to nepovede. Pravdou je, že větši-
na populace, zejména v ČR, nikdy 
nenavštívila fi tcentrum, cvičit neu-
mí a nemá na to ani tu potřebnou 
spoustu času. Motivace je tedy jas-
ná - cesta úspory času a efektivity 
tréninku. Dozvídám se, že pokud 
navštívím trénink EMS, efekt tré-
ninku budu cítit ještě 3-6 dní poté, 
procvičím 95 % svalů a následný 
nutný čas pro regeneraci, spalová-
ní tuků a růst svalové hmoty (tzv. 
superkompenzace) je právě oněch 
5-6 dnů. To mi už začíná dávat smy-
sl. Jde se cvičit.

20 minut uteklo jako voda
Cvičením mě provází osobní 

instruktorka a upozorňuje mě na 
střídavé čtyř sekundové úseky pauzy 
a impulzů, které jsme spolu předtím 
přesně nastavili na moji konkrétní 
úroveň. Toto se i grafi cky znázorňu-
je na velkém a přehledném displeji 
elegantně-decentního přístroje. To 
je důležité, protože podobně jako ve 
fi tku je třeba zpevnit a zatnout sva-
ly v době záběru – impulzu. Pokud 
se zapomenu, jinak vcelku příjemné 
šimrání se stane méně příjemným a 
připomene mi rady instruktora.

Postupně procházíme jednoduché 
pohyby – cviky, v podstatě zapoju-
jící jednotlivé skupiny svalstva celé-
ho těla. Po avizovaných 20 minutách 
máme procvičeno celé tělo a skuteč-
ně to tak i cítím, aniž bych se s tím 
musel trápit dlouhé desítky minut. A 
to jsem se v podstatě téměř nezpotil. 

I tak mám k dispozici sprchu, čistý 
ručník, kvalitní sprchový gel. Je zde 
tu o mě prostě postaráno - poho-
da.  Potřebný čas zkracuje i to, že 
sprchu prý někteří ani nevyužívají, 
protože EMS trénink kvalitně pro-
cvičí celé tělo bez zbytečné náma-
hy, zatížení kloubního aparátu a 
především potu, a to je opravdu 
velká výhoda.

Pro koho je EMS trénink vhodný
  Pro ty, kteří si váží svého času, 

chtějí individuální přístup a třeba 
nemají rádi zvědavé pohledy. A pak 
také pro ty, kteří chtějí pro sebe ně-
co udělat moderní efektivní cestou 
přímo k cíli. Lze takto také doplnit 
stávající trénink aktivních sportov-
ců. Podle německých univerzitních 
studií trénink navíc odstraňuje sva-
lové dysbalance, redukuje celulitidu, 
posiluje hluboké svaly pánevního 
dna, čímž podstatně snižuje dnešní 
civilizační chorobu č.1 - bolesti zad.

2-3dny poté plus shrnutí
Tělo jsem po EMS tréninku skuteč-

ně cítil, jako po intenzivním trénin-
ku ve fi tku. Až překvapivě identicky. 
Toto tedy hodnotím na výbornou. 
Cena, na první pohled vyšší, přede-
vším při balíčku vstupů, plně odpoví-
dá úrovni i výsledku. Srovnám-li nutné 
2-3 návštěvy týdně ve fi tku na úrovni, 
není  cena nijak vzdálena. Komfort a 
nutný čas je ale zcela nesrovnatelný.
Určitě doporučuji! Navíc právě probí-
há cenově výhodná podzimí akce.

Více info zde: 
www.bodytecpro.cz, 

nebo na tel. 730 893 988      

Vyzkoušeli jsme za vás revoluci ve Fitness

Křížová cesta za posílení víry pro 
město Třebíč a na úmysl uzdravení 
Veroniky L. se uskuteční v pátek 16. 
října. Vycházet se bude ve 20 hodin 
od parkoviště u polikliniky v ulici Vlta-
vínská. Křížová cesta bude završena na 
Pekelném kopci, ze kterého je výhled 
na Třebíč, společnou mší svatou. Za 
svitu loučí a účasti všech tří třebíč-

ských kněží zájemci prožijí sílu společ-
né modlitby křížové cesty. Předpoklá-
daný konec je naplánován kolem 23. 
až 24. hodiny.  Pro potřebné bude po 
skončení akce na křižovatce polní cesty 
z Pekelného kopce a silnice z Mikulo-
vic do Slavic přistavený autobus,  který 
zájemce doveze do Třebíče. Zastávky 
budou podle potřeby cestujících. -zt-

Uskuteční se křížová cesta

Galerie Kruh v ulici Leopolda 
Pokorného v Zámostí ve spolupráci 
se Svazem výtvarných umělců Vysoči-
ny letos uspořádala několik úspěšných 
výstav. Zaměřuje se, kromě koněšín-
ské keramiky, především na ukázky z 
díla výtvarníků našeho regionu. 

Své dřevěné skulptury zde vystavo-
val řezbář Pavel Toman z Jihlavy, foto-
grafi e Petr Klukan, obrazy František 
Dörfl , zážitkem byly monumentální 
obrazy Petra Vlacha i komorní expo-
zice Evy Dolejší, kterou vystřídaly 
prostorově uspořádané obrazy Arnoš-
ta Káby. 

V říjnu galerie vzdá poctu nedávno 
zesnulému malíři Josefu Kremláčko-
vi. Výstava děl ze soukromých sbírek 
obyvatel Třebíče bude zahájena verni-
sáží ve čtvrtek 8. října v 17.30 hodin. 
Bude možno ji vidět až do 11. listopa-
du, kdy ji vystřídá Jaroslav Hedbávný.

Letos 5. března oslavil známý tře-
bíčský výtvarník Josef Kremláček 78. 
narozeniny. Třebíč koncem července 
šokovala zpráva, že již není mezi živý-
mi. 

Za Josefem Kremláčkem je rozsáh-
lé dílo. Malíř, grafi k ilustrátor, učitel 
mnoha generací třebíčské mládeže, 
člověk s velkým sociálním cítěním, 
který každým rokem věnoval obráz-
ky do charitativní aukce Rotary klubu 
Třebíč. 

Čestný občan města, člen Sdružení 

výtvarných umělců Vysočiny, 
Sdružení Bienále Brno a celé řady 
zahraničních uměleckých skupin, jako 
Centre international de l‘actualité fan-
tastique et magique v Bruselu nebo 
Stir up. 

Josef Kremláček se narodil v Třebí-
či. V Praze vystudoval Vysokou ško-
lu uměleckoprůmyslovou. V letech 
1964 až 1970 byl členem surrealistic-
ké skupiny Lakoste. Ilustroval celou 
řadu dětských knížek a je autorem 
tisíců litografi í, často s velmi fantask-
ní tématikou, inspirovaných krásami 
přírody. 

Jeho pohádkové postavičky visí v 
mnoha dětských pokojích v Třebí-
či i daleko ve světě, pozoruhodný je 
i jeho soubor karikatur. Je laureátem 
velké řady ocenění.  Za všechny jme-
nujme 3. cenu v soutěži mladých ilu-
strátorů roku 1967, cenu VŠUP Praha 
za animovaný fi lm Hymna noci v roce 
1970, v roce 1979 to byla cena Lido-
vého nakladatelství za knihu Kaňkáč 
řádí v abecedě, v roce 1990 čestné 
uznání Svazu rakouských knihkupců 
za knihu Der vergessene Türke, Zlatá 
stuha roku 1992 za knihu Korejské 
pohádky a o tři roky později přišla 
Zlatá stuha za knihu Kouzla studán-
kové víly. Vstup do galerie je zdar-
ma. Vidět obrázky Josefa Kremláčka 
si jistě nenechá ujít žádný třebíčský 
patriot. Olga Pánková

Již XII. ročník akce Otevřené 
památky a srdce pořádá ve čtvrtek 
8. října Městské kulturní středisko 
v Třebíči pro klienty stacionářů, žá-
ky speciálních škol i veřejnost z řad 
handicapovaných. Zahájení akce je 
naplánované jako každý rok na 10. 
hodinu v Zadní synagoze. Ani letos 
nebude chybět pěkná pohádka. 

Jmenuje se Malá čarodějka a v 
synagoze ji zahrají herci třebíčské-

ho divadelního spolku AMPUL-
KA . Odpoledne se účastníkům akce 
zdarma otevřou dveře památek 
zapsaných na seznam UNESCO. V 
nabídce je také zajímavý program v 
interaktivní expozici nazvané Ces-
ty časem, která se nachází v zámec-
kém křídle. Kavárna Vrátka, která se 
nachází v těsném sousedství Zadní 
synagogy, nabízí posezení u kávy a 
výborného pečiva.  –mč-

Handicapovaným pomůže 
otevřené srdce

V Galerii Kruh vystaví díla 
Josefa Kremláčka

Pořádají přednášky pro rodiče
Poradna Ruth Třebíč zve na cyklus čtyř vzdělávacích přednášek zaměřených na 

výchovu dětí, Jak být dobrým rodičem. První setkání se uskuteční ve středu 7. říj-
na. Účastníci si osvojí praktické metody a techniky, jak lépe reagovat v konfl ikt-
ních situacích, jak podpořit vzájemnou komunikaci, jak vést děti k odpovědnosti 
a spolupráci, jak určit a naplňovat potřeby dětí či jak vytvořit z domova zázemí 
podpory, porozumění a lásky. Kurz povede Ing. Bc. Marcela Blažková, koordiná-
torka Poradny Ruth, která absolvovala psychoterapeutický a lektorský výcvik i 
Kurz efektivního rodičovství.  –zt-
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(Dokončení ze str. 1)
Čím vás Čína překvapila?
Byl jsem tam poprvé a čím mě pře-

kvapila? Jak velice dobře je to v uvozov-
kách mraveniště organizované. Těch 
lidí se tam pohybuje opravdu velká 
spousta a systém je funkční. Znovu to 
ukazuje a dokládá, že tisíciletá historie 
a kultura je tam znát. Základní principy 
života si dokázali vypracovat a pokra-
čují v nich. 

O Číně se mluví jako o komunistic-
ké zemi, setkali jste se tam s propaga-
cí komunismu?

To byl velký otazník a naše velké oba-
vy. Jen musím říct, že pět dní, po kte-
ré jsme tam pobývali, je velice krátká 
doba na detailní poznání. Na druhou 
stranu musím říct, že jsme se s žádnou 
propagandou nesetkali. 

Naopak jsme byli velmi mile překva-
peni, naprosto otevřeně se s námi lidé 
v Pekingu či Yichangu bavili o Tibetu, 
o náboženství, které tam není potíráno, 
zakazováno, že se o tom nesmí mluvit. 
Viděli jsme chrámy, které jsou přístup-
né naprosto všem. 

Vyvedli nás z našeho očekávání i čle-
nové dalších delegací, byl mezi nimi 
například bývalý francouzský ministr 
průmyslu a obchodu, zástupci Němec-
ka či Holandska, a ti říkali, že Čínu jako 
něco neobvyklého či dokonce nebez-
pečného neberou. Říkali, že jedou do 
země, kde je nějaké zřízení, má nějakou 
historii. A viděli jsme, že je tam možná 
tvrdší kapitalismus než kdekoli jinde. 

S kým jste jednali a o čem?
Postupně jsme jednali s představite-

li města Yichang, které zastupoval sta-
rosta i páni místostarostové. Jednali js-
me s představiteli několika fi rem, které 
mají zájem investovat v Evropě, a úpl-
ně první nás přijal velvyslanec v Čín-
ské republice Libor Sečka, který nám 
vysvětlil, jak to v Číně funguje, a vysvět-
lil veškeré vztahy mezi čínskými regi-
ony a městy s regiony a městy v České 
republice. 

Jak jste se domlouvali?
Domlouvali jsme se anglicky, měli 

jsme ale k dispozici i tlumočníka 
pana Hrdličku, kterého si najímá i 
prezidentská kancelář. Žil v Číně pat-
náct let a má i čínskou manželku. Díky 
němu jsme se dostali na jednání, kam 
bychom asi běžně neměli přístup. 

Mají Číňané nějakou představu o 
České republice?

Oni jsou velice spořádaným náro-
dem a Čína si dala za cíl spolupracovat 
se zeměmi střední a východní Evropy. 
Mají představu, kde se ty země nachá-
zejí. Běžní lidé asi ty znalosti mají men-
ší, spíš znají Československo a pár 
našich sportovců. 

Zúčastnili jste se jen konference o 
přehradě?

Na ni navazovala konference o ces-
tovním ruchu. To byl druhý bod, proč 
jsme Yichang a Čínu navštívili. 

Když to vezmeme z jiné stránky, co 
počasí?

Bylo velice příjemné, teploty se přes 
den pohybovaly mezi 27 až 30 stupni 
Celsia. Jediná drobná obtíž byla obrov-
ská vlhkost. 

Pacal: Čína mě překvapila organizací

Kde jste bydleli?
Bydleli jsme v hotelu vedle kongreso-

vého střediska, kde se konference ode-
hrávala. 

Měli jste čas prohlédnout si nějaké 
památky?

To bych rozdělil do dvou částí. Drti-
vou většinu času jsme strávili ofi ciál-
ním programem. K našemu údivu, a 
opět to ukazuje typickou Čínu, ráno 
pro všechny budíček znamenal vstát 
v 6.30 hodin.

V rámci programu jsme navštívili 
přehradu Tři soutěsky, díky účasti na 
konferenci jsme se dostali až do řídící-
ho střediska. Přehrada v nás zanecha-
la obrovský dojem. Vyprodukuje tolik 
elektrické energie, co by postačilo pro 
Českou republiku dvojnásobně na rok. 
Pro Čínu to ale znamená pouhá tři pro-
centa energie. 

Přehrada nebyla postavená jen kvů-
li energii, ale také proto, že tam hrozily 
časté ekologické katastrofy při povod-
ních. Rozdíl hladin při záplavách tvo-
řil až sto výškových metrů. Jen pro 
dokreslení, hráz měří dva a půl kilo-
metru a má výšku asi 180 metrů. Něco 
nepředstavitelného. 

A jiné památky?
Když jsme se vraceli zpátky do Čes-

ké republiky, měli jsme v Pekingu půl 
dne volna. Prohlédli jsme si Zakázané 
město, starou část Pekingu, a protože 
70 kilometrů od Pekingu se nachází 
Velká čínská zeď, zavítali jsme i tam. Ta 
nás zajímala i z toho důvodu, že je na 
seznamu památek UNESCO a moh-
li jsme vidět, jak tam vypadá starost o 
památku tam.

Můžete nastínit nějaké rozdíly?
Především v tom, že u nás se snažíme, 

aby všechny expozice byly interaktivní. 
Ty řešíme digitální podobou, tam ji řeší 
množstvím lidí. Ti dokáží vysvětlit, o 
co se jedná.  

Je čínská zeď opravdu takový feno-
mén?

Je to opravdu monstrózní, neskutečné 
dílo. Běhá z toho mráz po zádech, když 
jsme viděli, v jakém terénu se stavěla. 
Už se nedivím, že je vidět z vesmíru.

Když se vrátíme k prvním kontak-
tům, co na ně bude navazovat?

V rámci návštěvy jsme podepsali zmi-
ňovanou dohodu o spolupráci v oblasti 
investic a cestovního ruchu. Následovat 
bude návštěva představitelů Yichang 
v Třebíči příští rok na jaře. Součástí 
budou i představitelé tamních fi rem. 

Ti by se rádi seznámili s možnos-
tí investovat u nás. Bude pokračovat 
výměna informací ohledně turistické-
ho ruchu. Ročně do České republiky 
přijede z této země 214 tisíc osob. Po 
zavedení přímých linek by měl narůst 
na 300 tisíc osob. Zjistili jsme, že jejich 
hlavní prioritou je Praha, Vídeň a 
Budapešť. A jsme rádi, že tuto informa-
ci víme. 

Samozřejmě tito lidé cestující mezi 
Prahou a Vídní, hledají další zastáv-
ky. Český Krumlov, Telč a my chceme, 
aby další zastávkou byla Třebíč. Proto 
jsme do Číny dovezli brožury o Třebí-
či v čínštině. To se setkalo s velice klad-
ným ohlasem. 

Ještě v nějaké oblasti by mohlo do-
jít k propojení Třebíče a Číny?

Jedna tamní základní škola má za cíl 
navázat spolupráci a výměnné pobyty 
se základní školou v Třebíči. Pokud by 
vše dobře dopadlo, určitě projekt najde 
i podporu města Třebíče a třeba i kraje, 
stejně jako ve městě Yichang.   

V Třebíči je židovská čtvrť, křesťan-
ská památka bazilika sv. Prokopa, 
v Číně náboženstvím budhismus. 
Jdou tyto proudy propojit?

Křesťanské památky jsme tam nevi-
děli, ale čínský národ je velice tolerant-
ní. Pokud jde o propojení židovství a 
křesťanství v rámci památek UNESCO 
v Třebíči, Číňané se na nás velice dobře 
připravili. 

Vy jste v rámci návštěvy Číny říkal, 
že zájmy o kontakty od tamních 
podnikatelů jsou.  U nás stále vní-
máme socialismus ve stádiu, kdy vše 
vlastní a řídí stát. 

To je další mýtus, který v nás zůstává. 
Čína již před lety opustila systém plá-
novaného hospodářství a existuje tam 
tržní hospodářství. A opravdu je to sys-
tém daleko tvrdší než u nás.  

Můžete přiblížit nějaké jiné, pro 
nás zcela nové věci.

Mají uzákoněno, že děti v rámci své-
ho platu přispívají v rámci důchodové-
ho systému na důchod svým rodičům. 
Všichni to berou jako samozřejmost, a 
tím se posiluje mezigenerační vazba. 
Děti vědí, že když přispívají rodičům, 
jejich děti budou přispívat jim. Vede to 
k solidaritě ve společnosti, která je, asi 
se opakuji, tvrdě kapitalistická. To je 
potřeba říct. 

Něco dalšího.
Samozřejmě pořád mám v sobě zako-

řeněnou práci pedagoga. V Číně mají 
rodiče možnost, v momentě, kdy mají 
pocit, že nezvládají své dítě, které nectí 
základní pravidla, mantinely, nebo pro-
padá nějaké závislosti, využít službu, 
kdy si pro dítě přijede agentura a odve-
ze ho na měsíc a půl na vesnici. 

Tam pracuje, hraje si, učí se, ale má 
režim, aby se svého chování, své závis-
losti zbavilo. V uvozovkách se tomu 
říká vojenský tábor, což pochopitel-
ně není pravda. Chápu, že u nás je to 
nemyslitelné, ale podobné problémy 
mají rodiče i u nás. Mnohým dětem by 
takový režim vůbec neuškodil. 

Asi tahle návštěva změnila váš 
pohled na Čínu jako takovou.

Určitě. A změnilo to i můj pohled 
na to, jak Čínu vnímají ostatní země 
v Evropě. Mě opravdu překvapila reak-
ce bývalého francouzského ministra, 
zdali nemají obavu z komunistické Čí-
ny, kdy se vyjádřil, že je to země jako 
kterákoli jiná, u nás vládli také socialis-
ti.

Nekomentujeme, jaké mají zříze-
ní, jaký mají nastavený systém, byť si 
o tom myslíme své, ale pro nás je to 
země, která má druhou nejvyspělejší 
ekonomiku na světě, země, která jde 
dopředu, a má s námi zájem obcho-
dovat. Nechceme změnit věci, které se 
nám nelíbí tím, že je budeme ignoro-
vat. 

Tím, že se jim otevíráme a spolupra-
cujeme s nimi, vytváříme daleko větší 
tlak na to, aby věci, které se nám nelí-
bí, mohly být změněny. Ale chápu, že 
tyto země nemají zkušenost s typem 
socialismu, jaký vládl u nás. 

Budete se snažit předávat infor-
mace, které jste získal, veřejnosti?

Plánuji besedu, kterou bych nabídl 
všem obyvatelům města. Aby si přišli 
o Číně popovídat a určitě bych tam 
promítl i zajímavé fotografi e. Těch 
zážitků je hodně.      

Jihlava má s navázáním kontak-
tu s největším městem v provincii 
Hubei problémy. Co byste jim vzká-
zal?

Zavírat dveře před spoluprací v Čí-
ně nebo kdekoli jinde je chyba. Všich-
ni máme zájem, aby především na poli 
nezaměstnanosti se naše města posou-
vala dopředu. Čína je připravená s námi 
spolupracovat, a není dobré tyto věci 
ignorovat. Je to ale věcí každého měs-
ta. Pokud máme pocit, že se v některé 
zemi děje něco, co by se dít nemělo, tak 
ignorancí nic nedokážeme.  

MÍSTOSTAROSTA Pavel Pacal podepisuje smlouvu s čínským městem Yichangu.  Foto: archiv P. Pacala
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TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

%
www.modaprostejov.cz

Nyní skutečně bez vyjímky jsou všechny pánské kalhoty a kabáty s 50% a ještě navíc
všechny pánské obleky s 20% slevou. Stačí odevzdat tento kupon při placení. 
Na jeden kupon lze zakoupit 2 ks pánských kalhot, 1 ks pán. kabátu a 1 ks pán. obleku 
nebo jen jakýkoliv 1 ks z uvedeného zboží. Tento sortiment nabízíme ve všech 
velikostech. Dále nabízíme nový sortiment dámského zboží a opravdu velký výběr 
pánských obleků a košil. Pánské kalhoty po slevě od 99,- Kč (do vyprodání) a pánské 
kabáty po slevě od neuvěřitelných 599,- Kč! Přijďte, těšíme se na Vás. 

50

SL
EV

A

LIKVIDAČNÍ
Pánské kalhoty a kabáty

Platnost akce je 10 dnů od vydání kuponu.

VŠE

V LIK
VID

ACI

BEZ V
YJÍM

KY

minus

MAXIMÁLNÍ

Akce platí od 5. 10. 2015

ROH HOJNOSTI 
V CETRU EDEN

Užijte si víkend gastronomických radostí v Bystřici nad Pern-
štejnem v Centru Eden. Vybrané restaurace představí degustač-
ní menu s tématem zvěřina, ryby a další podzimní lahůdky. Chy-
bět nebude prodej gastronomických specialit a domácího piva 
s pivovaru Eden. Tentokráte pan sládek připravil dýňový pivní 
speciál. Návštěvníci se mohou těšit na zvěřinové hody, vyzrálé 
hovězí, sušené šunky, domácí farmářské sýry a mnoho dalšího. 
Po oba dny bude otevřené celé Centrum Eden.

Více informací na www.centrumeden.cz
Z10-edenM
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Lidové misie v Třebíči zaštítil 
starosta Pavel Janata.

 Antonín Zvěřina

Lidové misie se uskuteční v letoš-
ním roce od 18. října do 25 října 
v Třebíči. „Jedná se o záležitost kato-
lické církve, která je tady bude orga-
nizovat,“ konstatoval starosta Pavel 
Janata. Upozornil, že akce se v něk-
terých souvislostech dotkne i veřej-
nosti. Proto radnice byla požádaná o 
součinnost. 

„Přišli za mnou organizátoři s infor-
macemi a já jsem se rozhodl ze své 
pozice tuto akci zaštítit. To je moje roz-
hodnutí. Myslím si, že ve formě propa-
gace nebude žádný problém,“ pouká-
zal Janata. 

Vztyčení misijního kříže ponechá-
vá na stavebním odboru. Zajištění 
bezpečnosti účastníků považuje za 
běžnou věc při jakékoli akci ve měs-
tě. „Co se týká základních škol, kam 
organizátoři také plánují cesty, tam 
záleží na každé z nich, jak se k tomu 
postaví,“ podotkl Janata.

Doplnil, že souhlas zastupitel-
stva se dotkne pouze těch věcí, kte-
ré městu přísluší. Pro se vyslovilo 21 
zastupitelů, tři se zdrželi. 

V Třebíči se uskuteční lidové misie

MEZI významné akce farnosti sv. Martina patří pořádání Mariazellské pobož-
nosti s procesím. Foto: Antonín Zvěřina 

 Nastav tvář slunci
Lidové misie jsou za dveřmi. Mož-

ná se ptáte, co to pro mě znamená? Je 
to vůbec pro mě? Má to nějaký smysl? 

Jistě si vzpomínáte na nějakou dovo-
lenou, kdy jste dokázali, lidově řeče-
no, vypnout. Poodstoupit od denních 
starostí, věnovat se sobě a svým nej-
bližším. Nešlo ani tolik o to, kde jste 

byli na dovolené, zda doma či v zahra-
ničí. 

Ale chvíle oddechu a zastavení byly 
pro vás načerpáním nových sil a získá-
ní nadhledu nad svou prací a starostmi. 
A takovým zastavením pro duši mohou 
být lidové misie. Nemusíte nikam složi-
tě jezdit. Jen je dobře si vyhradit čas, 
abyste mohli spočinout v Boží blízkos-
ti. 

Je to jako nastavit tvář slunci, nechat 
se jím zahřívat a vychutnat je. A víme, že 
sluneční paprsky dokáží hřát i v mrazivé 
zimě. A možná právě tehdy je nejvíce 
oceníme. Přijďte na kázání, bohoslužby, 
modlitby, mši svatou do našeho kostela 
sv. Martina. Přijďte kdykoli budete mít 
čas a trochu chutě udělat něco pro svou 
uspěchanou, podrážděnou duši.   

Dovolte, aby k vám promluvil Bůh 
skrze ticho v kostele, skrze kazatele, 
bohoslužbu či čtení nebo pěkný zpěv 
při mši svaté. Najděte si čas na svou 
duši a na svého Boha. Takové zastave-
ní není nicneděláním, není to lenost, 
není to přepych, ale je to čas milosti, 
kdy se Bůh k vám sklání. Najdete odva-
hu poopravit svůj život, dostanete sílu 
se poprat se svými starostmi. Odvahu 
k setkání s Bohem a se sebou samým 
v nitru své duše přeje a vyprošuje P. Jiří 
Dobeš, farář. 

Výstava, která připomene výro-
čí šedesáti let jádra v Českosloven-
sku, je k vidění v třebíčském hotelu 
Atom. Vstup na výstavu je volný po  
celý den.

„V letošním roce si připomíná Česká 
republika a Slovensko 60. výročí míro-
vého využívání jaderné energie, které 
bylo odstartováno mezivládní dohodou 
z  23. dubna 1955 mezi tehdejším Čes-
koslovenskem a bývalým Sovětským 
svazem,“ připomíná Vítězslav Jonáš, 
předseda Energetického Třebíčska. 

Využití jádra a také historii až do 
současnosti mapuje unikátní výsta-
va, která bude k vidění do pátku 23. 
října. Organizuje ji Energetické Tře-
bíčsko, Okresní hospodářská komo-
ra Třebíč, partnerem je Jaderná elek-
trárna Dukovany a fi rma Altreva, 
výrobce ochranných certifi kovaných 
oděvů pro energetiku. 

„Díky jaderné energetice, která se 
začala v šedesátých letech perspektiv-
ně rozvíjet, se nám podařilo vybudo-

vat kvalitní technické školy a průmysl. 
Máme zkušenosti s výstavbou jader-
ných elektráren a čeští odborníci i fi r-
my patří ke světově uznávaným. Až 
čtyřicet procent elektřiny v Česku je 
z jádra a já pevně věřím, že tomu 
tak bude nadále,“ sdělil předseda 
Občanské bezpečnostní komise 
Aleš John. 

Zmiňovaná dohoda urychli-
la nástup československé jaderné 
energetiky a usnadnila zapojení 
průmyslových podniků do meziná-
rodních projektů. Touto dohodou 
se Sovětský svaz zavázal pomáhat 
při rozvoji mírového využití jádra 
v Československu. 

Československý průmysl se 
před šedesáti lety začal podílet na 
osvojování vysoce náročné výro-
by jaderných zařízení. Osvojením 
jaderných technologií zejména 
reaktorů VVER, které jsou v Duko-
vanech, se tak české firmy zařadily 
mezi přední světové výrobce.   -zt-

Výstava připomíná 
šedesát let využití jádra

Doprovázení pěstounských rodin, 
beseda na toto   téma se uskuteč-
ní ve  čtvrtek   15. října  v Poradně 
Ruth v Třebíči. Zájemci o informa-
ce z oblasti náhradní rodinné péče 
se více dozví o doprovázení rodin v 
náhradní rodinné péči. 

Beseda je zaměřená na systém péče 
o pěstounské rodiny, profesionali-
zaci pěstounské péče, požadavky na 
pěstouny. 

Zájemci o toto téma zjistí, jaké jsou 
podpůrné služby různých forem pěs-
tounské péče, o nutnosti podpory 
kontaktů s biologickými rodiči, i o 

způsobech doprovázení rodiny při 
přijetí dítěte a při odchodu z náhrad-
ní rodinné péče.

Ve čtvrtek 22. října se tam usku-
teční od 17 hodin seminář na téma 
– Jak přežít pubertu svých dětí. V 
přednášce se lektorka bude nejprve 
věnovat potřebám dětí, které pro-
cházejí tímto citlivým obdobím. 
Nastíní, jaké vytvořit prostředí, aby 
byla zachována rodičovská autori-
ta s dostatečným pochopením pro 
dospívající. S účastníky bude hledat, 
v čem může být toto období pro obě 
strany obohacující. -zt-

Poradna pořádá dvě besedy

Představí se Pavel Hlaváč
V rámci projektu PORTA CULTURA E Dny otevřených ateliérů Vysočiny 

2015 se otevře v sobotu 3. října od 10 do 22 hodin Ateliér V Podloubí ve Vel-
kém Meziříčí. Letos připravil výstavu obrazů a artefaktů třebíčského umělce 
výtvarníka a bluesmana Pavla Hlaváče. 

Vernisáž výstavy proběhne od 19 hodin za přítomnosti autora, připravova-
ného hudebního programu a dobrého vína. V keramické dílně mohou zájem-
ci zhlédnout letošní práce Jany Mikyskové a malou ukázku velké tvorby vel-
komeziříčského výtvarníka Miroslava Štěpánka. Večírek bude pokračovat na 
Aft er Party o poschodí níže, kde v Rock Depo Velké Meziříčí od 21 hodin 
zahrají Permon Balet Superstar Třebíč a Jindra Holubec Y Amigos Ostrava.
 -zt-

První říjnový týden se už podeva-
tenácté v knihovnách celého Česka 
koná propagační kampaň na podporu 
knihoven a čtení. Kampaň vyhlašuje 
Svaz knihovníků a informačních pra-
covníků ČR (SKIP). Mott o letošního 
ročníku zní - Zažijte knihovnu jinak.

Městská knihovna v Třebíči se k 
akci připojuje každý rok. Ofi ciální 
termín je pondělí 5. až neděle 11. říj-
na. Návštěvníci se celý týden mohou 
těšit na bohatý program, amnestii 
upomínek nebo registraci zdarma 
pro ty, kteří služby knihovny chtějí 
nejdříve vyzkoušet a rozhodnout se, 
zda chtějí zůstat stálými čtenáři a náv-
štěvníky.

„Věříme, že návštěvníci třebíčské 
knihovny nebudou zklamáni, pokud do 
knihovny zavítají,“ zve vedoucí služeb 
čtenářům Eva Bazalová, „připraveny 
máme akce pro děti i dospělé, bude se 
číst, tvořit i zpívat, a to nejen ve dne a 
večer, ale i v noci.“

Tradičně se s Týdnem knihoven po-
jí také soutěž o knihovnu roku, kte-
rou v různých kategoriích vyhlašuje 
rovněž SKIP. Cílem soutěže je oce-
nit nejlepší české knihovny. Městská 

knihovna v Třebíči byla letos nomi-
nována spolu s Knihovnou Kar-
la Dvořáčka ve Vyškově na základě 
výsledků benchmarkingu knihoven, 
měření výkonů v souvislosti s eko-
nomickými, prostorovými a dalšími 
aspekty, v kategorii měst od 20 tisíc 
do 50 tisíc obyvatel. 

O konečném pořadí rozhodla 
odborná komise, která koncem srpna 
na místě posuzovala nejen činnost, 
ale také exteriér, interiér, vybavení 
a celkový dojem knihovny. Třebíč i 
Vyškov se konečné rozhodnutí dozví 
na vyhlášení Knihovny roku 8. října v 
Zrcadlové kapli pražského Klementi-
na, sídle Národní knihovny ČR. 

„I když samotná nominace je velmi 
motivující, získání titulu by byl dal-
ší velký úspěch Třebíče srovnatelný s 
prvním místem v soutěži Obec přátel-
ská rodině. Z výsledků benchmarkingu 
můžeme prezentovat například republi-
kově nejvyšší procento dětských čtenářů 
– celkem do knihovny chodí 71,27 pro-
cent dětí do 15 let, zatímco republiko-
vý průměr je v této kategorii knihoven 
31,79 procent,“ dodává Marie Dočka-
lová, ředitelka knihovny. -zt-

Týden knihoven nabídne 
pestrý a bohatý program
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Ulice má nové 
kanály i asfalt

Pracovníci odboru dopravy a komu-
nálních služeb Městského úřadu v Tře-
bíči opravili ve spolupráci s Vodáren-
skou akciovou společností v Třebíči 
několik kanalizačních šachet, umístě-
ných v místní komunikaci. 

„Problém, na který nás upozornili oby-
vatelé ulice Generála Fanty, byl špatný 
stav šachet i nerovný povrch vozovky 
kolem šachet,“ objasnil důvod místosta-
rosta Vladimír Malý.

„Jízdu po silnici tady řidičům velmi 
znepříjemňovaly tři zásadní nerovnos-
ti, umístěné nedaleko od sebe. Vodáren-
ská akciová společnost upravila šachty, 
snížila je a osadila novými poklopy. Pra-
covníci města poté zajistili odtěžení po-
škozených částí silnice kolem šachet a 
položili nové konstrukční vrstvy a asfal-
tový povrch,“ dodal Malý.

„Součástí akce byla také oprava beto-
nových obrub. Oprava byla provedena v 
maximálně krátkém čase, abychom mi-
nimalizovali omezení provozu v této uli-
ci,“ uzavřel Malý. -zt-

Poslali na kraj dopis
Dopis zastupitelům Kraje Vysočina 

odeslalo město Třebíč ohledně doprav-
ního napojení průmyslové zóny Nová 
Ves. „Dynamicky se rozvíjející zóna po-
třebuje napojení na silnici I/23. Podporu 
vyjádřil premiér Bohuslav Sobotka i pre-
zident Miloš Zeman,“ nastínil místosta-
rosta Pavel Pacal.   

K dispozici jsou i potřebné peněžní 
prostředky. Kraj již naznačil trasu, kte-
rou by měla komunikace vést. Vede ko-
lem obce Petrovice, která s s tím ale 
nesouhlasí. Městys Okříšky také zastupi-
tele kraje oslovil dopisem, ve kterém žá-
dá, aby se tato trasa vybudovala. 

„Kamióny tam jezdí centrem a přibývají. 
Proto má vedení Okříšek zájem, aby tato 
trasa byla co nejdříve schválená,“ zdůraz-
nil Pacal. Okříšky pak požádaly Třebíč, 
aby se k nim připojila. „Pro nás je tato 
stavba velice důležitá, protože dosud ka-
miony míří v Třebíči na ulici 9. května a 
projíždí centrem města,“ podotkl Pacal. 
Doplnil, že při svedení na zmiňovanou 
vozovku by to byl v budoucnu pro Třebíč 
argument pro vybudování plánovaného 
obchvatu. 

„Máme zájem, aby se kraj domluvil s ob-
cí Petrovice na nejrychlejším řešením,“ 
poznamenal Pacal. Upozornil, že ale celá 
věc není záležitostí města.

Z náměstí vedou 
nové schody

Během posledních prázdninových 
dnů nechali pracovníci odboru dopra-
vy a komunálních služeb městského 
úřadu v Třebíči opravit chodník a scho-
diště na pěší trase Dělnické náměstí – 
ulice Bartuškova. 

„Špatný stav chodníku, na který nás 
upozornil občan Třebíče, jsme řešili lo-
kálními opravami. Schodiště jsme vzhle-
dem k rozsahu poškození udělali nové,“ 
popsal opravy místostarosta města 
Vladimír Malý.

„Kromě tohoto chodníku a schodiště 
jsme v uplynulých dnech provedli další, 
drobné úpravy chodníků v ulici Sado-
vá, Kpt. Jaroše, Mezníkova, Lesní nebo 9. 
května,“ dodal Malý. -zt-
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Nový autorizovaný dealer Ford na Brněnské ulici v Třebíči

FORD KUGA
 

 jen 549 990 Kč  

prodej

servis

náhradní díly

něco navíc

PŘESVĚDČTE SE

 
 

1.5 EcoBoost, 150 k/6 MT, 7 airbagů, 
ESP, bluetooth handsfree, 17" Al kola,
dvouzónová klimatizace, tempomat,
střešní ližiny, vyhřívaná sedadla
a čelní sklo, zadní parkovací senzory

TREND  EDITION 

Krása bez výhrad, inteligence bez kompromisů

www.ekometal-srot.cz

t0
4

-e
kD

Odbor dopravy a komunálních 
služeb Městského úřadu v Třebíči 
informuje občany, že od 1. října do-
jde ke změnám v průjezdu Karlovým 
náměstím. Dobrou zprávou pro řidi-
če je, že již bude otevřená Jihlavská 
brána. 

První změnou je zákaz stání na 
spodní straně náměstí od č.p.16 po 
č.p. 28. V tomto úseku bude umož-
něn průjezd jednosměrně jedním 
jízdním pruhem ve směru od Jej-
kovské brány. Dále v úseku před č.p. 
13 po č.p. 16 bude v termínu od 5. 
do 22. října dopravní omezení. Zde 
bude doprava vedena jedním jízdním 
pruhem.

Dále upozorňujeme majitele par-
kovacích karet s označením Karlovo 
náměstí – sever, jih a Karlovo náměstí, 
že mohou do 2. listopadu 2015 využí-
vat pro parkování centrální parkoviš-

tě na Karlově náměstí a Komenského 
náměstí. Provoz parkoviště s parkova-
cím automatem zůstane v původním 
režimu. Vjezd a výjezd na centrální 
parkoviště na náměstí bude umožněn 
od sochy Cyrila a Metoděje. 

Dopravní omezení na Karlově 
náměstí vznikají již od konce červ-
na z důvodu rekonstrukce kanalizace. 
Tu zde provádí investor akce Svazek 
Vodovody a kanalizace Třebíč. -zt-

Taxikáři změnili 
stanoviště

Auta taxislužby opustila svo-
je parkovací místa na parkovišti na 
Komenského náměstí v Třebíči. Ny-
ní je může využívat veřejnost. Řidiči 
taxi projevili zájem o parkování v uli-
ci Vítězslava Nezvala.   -zt-

Jak se bude jezdit v říjnu 
na Karlově náměstí
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Za velmi důležité pro řešení problematiky 
odpadů v třebíčském okresu bylo a je založení 
svazku obcí „Skládka TKO“ Třebíč. V současné 
době má název „Svazek pro komunální služby“. 
Od samého začátku se snaží o vytvoření kom-
plexního funkčního systému pro nakládání s 
odpady na území svazku obcí. To znamená sběr 
a dotřídění odpadů k dalšímu využití, svoz a 
odstranění komunálních a nebezpečných odpa-
dů.

Svazek vznikl v roce 1992, v současné době 
má 166 členů, měst a obcí, což je zhruba 119 
tisíc obyvatel, z okresů Třebíč, a okrajových čás-
tí okresů Znojmo, Jihlava a Žďár nad Sázavou. 
Jeho náplní je příprava, zpracování, zajištění 
fi nančních prostředků a realizace schválených 
projektů. 

Svazek se aktivně podílí na zpracování „Kraj-
ského plánu pro hospodaření s odpady kraje 
Vysočina a na zpracování „Integrovaného systé-
mu nakládání s odpady v kraji Vysočina“.

Skládkování
Rok 1993 - Vybudování moderní zabezpeče-

né skládky kat. S OO3, TKO Petrůvky. Projek-
tovaná kapacita 600 000 m3. Provoz byl zahájen 
únoru roku 1994.

Rok 2004 - Vybudování zařízení na využívá-

ní skládkového plynu, kogenerační jednotka s 
elektrickým výkonem 2 x 160 kW.

Rok 2011 - vybudování další 8. sekce skládky s 
kapacitou na 10 let.

Svoz odpadů
Rok 1997 - Založení dceřiné svozové fi rmy 

ESKO - T s.r.o.
V současné době sváží 85 obcí s asi 80 tisíci 

obyvateli.
ESKO – T s.r.o. zajišťuje veškeré požadavky 

jednotlivých měst a obcí v oblasti nakládání s 
odpady.

ESKO – T s.r.o. působí na okrese Třebíč jako 
stabilizující prvek, který zaručuje udržení přija-
telné cenové úrovně při nakládání s odpady pro 
občany. Veškeré případné zisky společnosti jsou 
investovány zpět do projektů odpadového hos-
podářství v regionu.

Třídění a využívání odpadů
Rok 2000 - Vybudování sítě dvanácti sběr-

ných dvorů a centrálního překladiště v regionu 
svazku obcí.

Rok 2010 – Vybudování tří nových a rozšíření 
šesti stávajících sběrných dvorů.

Rok 2002 - Vybudování dotřiďovací linky na 
úpravu směsného papíru a plastů.

Rok 2010 – Projekt „Rozšíření separace a svo-
zu bílého skla“ na svoz a třídění bílého skla v 
regionu svazku obcí pomocí 118 kusů kontejne-
rů a svozového vozidla.

Rok 2011 – Projekt „Třídění BRO na Třebíč-
sku“, zavedení sběru a využití biologicky roz-
ložitelných odpadů.

Rok 2013 – Projekt „Rozšíření svozu biolo-
gicky rozložitelných odpadů“, rozmístnění 700 
kusů 770 litrových nádob v regionu a zabezpe-
čení svozu na kompostárny.

Rok 2015 –realizace projeků: „Kompostár-
na pro svazek obcí s kapacitou pět tisíc t/rok, 
„Dotřidování komunálních odpadů“ s kapacitou 
šest tisíc t/rok, Optimalizace sítě kontejnerů na 
tříděný odpad.

Od roku 2004 do současnosti fi rma realizuje 
do měst a obcí, které jsou zapojeny v systému, 
intenzivní zahušťování sítě kontejnerů na tří-
dění (sklo bílé a barevné, papír, plasty a BRO). 
Každý rok investuje do nádob na třídění přes 
milion korun. Od roku 2003 realizuje informač-
ní kampaň.

Doposud investoval více než 250 milionů 
korun, bez přispění členských obcí, do zaříze-
ní, která dávají lidem práci, obcím jistotu plnění 
zákonných požadavků ČR a EU, a tím zlepšovat 
životní prostředí regionu.

O odpady je dobře postaráno

Slavnostní předání linky a 
třídění odpadu a komposto-
vání se uskutečnilo v Petrův-
kách na Třebíčsku.

 Antonín Zvěřina

Svazek obcí pro komunální služ-
by vybudoval další zařízení pro 
nakládání s odpady. Byl založen za 
účelem zabezpečení věcí veřejné-
ho zájmu, a to zejména vytvoření 
uceleného, trvale udržitelného sys-
tému nakládání s odpady a péče o 
veřejné prostranství, který zabez-
pečí členským obcím plnit veškeré 
legislativní požadavky.

Svazek obcí s původním názvem 
„Skládka tuhého komunálního 
odpadu“ byl založen v říjnu 1992 
a v současné době má 166 členů z 
okresů Třebíč, Znojmo a Jihlava se 
118 tisíci obyvatelů.

V orgánech svazku jsou zástupci 
obcí Třebíč, Náměště nad Oslavou, 
M.Budějovic, Okříšek, Petrůvek, 
Stříteže, Brtnice a Valdíkova.

Za svou dobu působnosti v regio-
nu vybudoval řadu zařízení pro 
nakládání a využívání odpadů, kte-
ré provozuje jeho dceřiná společ-
nost ESKO-T s.r.o. 

Další projekt
Posledními zařízeními, které 

uvedla do provozu, je kompostárna 
a zařízení pro dotřidění komunální-
ho odpadu s kapacitou pět tisíc tun 
biologicky rozložitelného odpa-
du ročně. Cílem záměru je zvýše-
ní využívání komunálního odpadu 
vznikajícího na území svazku obcí 
formou mechanického dotříďo-
vání. V současnosti se připravuje 
další projekt výstavby překladiště 
odpadů.

VLADIMÍR MĚRKA  si vyzkoušel, 
jaké to je sedět v kabině moderního 
traktoru.  Foto: Antonín Zvěřina

Svazek obcí bude třídit odpad

Slavnostní otevření v první polo-
vině září zahájil předseda před-
stavenstva a starosta Náměště nad 
Oslavou Vladimír Měrka. Netajil 
radost nad úspěchem.

„Zároveň musím připomenout, že 
jsou některé snahy náš systém roz-
bít, což se doufám nikomu nepodaří,“ 
podotkl. Připomněl zásluhy součas-
né radní města Třebíč, která stála u 
zrodu svazku obcí. 

„Musím zdůraznit, že velkou záslu-
hu má i obec Petrůvky, která se nebá-
la a skládku ve svém katastru povoli-
la. Což jí přineslo i nemalý příspěvek 
do rozpočtu,“ upozornila Černá. 

„Musím říct, že tento systém třídění 
či nakládání s odpady je velice účin-
ný a je příkladem i pro kraj,“ konsta-
toval radní Kraje Vysočina Zdeněk 
Chlád.   

TŘEBÍČSKÁ nemocnice obdržela šek na více než sto tisíc korun. Ten převzala 
ředitelka Eva Tomášová.   Foto: Antonín Zvěřina

Pomohli nemocnici
Odpadové hospodářství obcí opět 

pomohlo Nemocnici Třebíč, ten-
tokrát darem v hodnotě 118 451 
korun. Je to již několikátý podob-
ný příspěvek Svazku a jeho dceřiné 
svozové fi rmy ESKO-T. 

V minulosti tak byl darován 
například ultrazvukový přístroj pro 
gynekologické oddělení, přístroj na 
nepřímou masáž srdce, ultrazvuko-
vý přístroj pro ortopedickou ambu-
lanci či laparoskopická věž pro cen-
trální operační sály.

Smyslem je podpora jednotlivých 
nemocničních oddělení při obno-
vě přístrojového vybavení. Letoš-
ní příspěvek je určen na pořízení 

přístrojů pro oddělení radiologie a 
gynekologie. 

Částka samotná je v pravém 
smyslu slova symbolická. Vyja-
dřuje počet obyvatel 166 obcí 
sdružených ve Svazku. Ten za pat-
náct let věnoval zdravotnictví úcty-
hodnou částku 932.883 korun. 

„Vzhledem k tomu, že peníze za 
odpady zůstávají v rukou členských 
obcí Svazku, tak se případný zisk 
neztrácí někde v zahraničí ani u 
manažerů v milionových odměnách. 
Naopak, vrací se zpět do odpadové-
ho hospodářství v regionu a do akti-
vit, které slouží převážné většině 
jeho obyvatel. Jedná se o zdravotnic-
tví, sociální služby či školství,“ dodal 
Měrka.
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Fitcentra, kosmetické salony a další fi r-
my začínají v tomto období pomalu roz-
tápět sauny. Právě chladnější počasí zna-
mená začátek sezony saunování.

Zájem o saunování v České republice 
rok od roku roste. Zvyšuje se také počet 
lidí, kteří si pořizují sauny do rodinných 
domů.

Nejvíce se prodávají kombinované 
komory, v nichž si lze užít suchou, mok-
rou, bylinkovou či parní saunu, zájem je 
o kryokomory, které léčí chladem. 

Zákazníci mohou narazit i na kryoko-
mory, které léčí chladem. Teplota v nich 
se pohybuje okolo minus 120 stupňů 
Celsia, po pobytu v kryokomoře násle-

duje pohyb na rotopedu či jiném stroji, 
čímž se uvolňují do těla endorfi ny a dal-
ší látky. Do kryokomory by měl vstupo-
vat pouze člověk bez zdravotních pro-
blémů.

Naopak infrakabiny mohou využít 
i lidé se zdravotními potížemi, v nich 
totiž vzduch neohřívá pára jako v sauně, 
ale speciální zářiče. Teplota v infrakabi-
ně je pouze 60 stupňů Celsia a člověk se 
nezahřívá zevnitř.

Do rodinných domů si lidé nejčastěji 
pořizují kombinované sauny. Jejich cena 
se podle velikosti a vybavení pohybuje 
od 70 tisíc až třeba do 600 tisíc korun. 
Průměr je asi 150 000 korun.  –mj-

Podzimní chlad 
zve k návštěvě sauny
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Kino Pasáž Městská knihovna

Centrum DaR

Od čtvrtka 1. do neděle 4. října
MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE
Repríza animované pohádky Fran-

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

Od pátku 2. do středy 7. října
WILSONOV 
Premiéra výpravné detektivní 

komedie ČR s detektivní zápletkou 
ve stylu slavných českých fi lmů.

Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 5. do středy 7. října
UUUPS! NOE ZDRHNUL...
Repríza animovaného rodinné-

ho fi lmu Německa/Belgie v českém 
znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 8. do středy 14. října
PAN  3D
Premiéra rodinného fantasy fi lmu 

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

Od pátku 9. do neděle 11. září
MARŤAN
Premiéra dobrodružného sci-fi  fi l-

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

Od pondělí 12.  do středy 14. 
října

LAPUTA
Premiéra milostného dramatu ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 15.  do středy 21. 
října

HOTEL TRA NSYLVÁNIE 2  
Repríza animované komedie USA 

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

Od pátku 16. do neděle18. října
PURPUROVÝ VRCH
Premiéra gotického hororu USA.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 19.  do středy 21. 
října

LANCE ARMSTRONG: PÁD 
LEGENDY 

Premiéra sportovního dramatu Vel-
ké Británie/Francie.

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

Od  čtvrtka 22.  do středy 28. 
října

MRKÁČEK BILL
Premiéra animovaného fi lmu Aus-

trálie v českém znění.
Dobrodružství neposedného med-

vídka koaly a jeho přátel.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 23. do neděle 25. října
PARA NORMAL ACTIVITY: 

THE GHOST DIMENSION 3D
Premiéra hororu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od  pondělí 26. do středy 28. 
října

STÁŽISTA
Premiéra  komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
 Mládeži přístupný 

Čtvrtek 1. října, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

FRA NCOUZSKÝ KLUB: OND-
ŘEJ ŠKOCH – ZUZANA HOMO-
LOVÁ – ŠTĚPÁN ŠKOCH: PRŠÍ 
NA HABRY

„Prší na habry“ je třetím autor-
ským projektem hudebníka Ondřeje 
Škocha. 

Čtvrtek 8. října, 17 hod. sál 
hudebního oddělení

FRA NCOUZSKÝ KLUB: JARO-
MÍR NOVÁK: MARTINIK

Martinik (francouzsky Martinique) 
je jedním z ostrovů Malých Antil v 
Karibském moři.

TÝDEN KNIHOVEN
19. ROČNÍK CELOREPUBLI-

KOVÉ AKCE POŘÁDANÉ SVA-
ZEM KNIHOVNÍKŮ A INFOR-
MAČNÍCH PRA COVNÍKŮ ČR .
5. – 11. října. Celý týden amnes-

tie upomínek a registračních poplat-
ků. Registrace bude platná do konce 
roku 2015.

Pondělí 5. října, 16.30 hod., 
pobočka Borovina

ODPOLEDNE S BABIČKOU
Povídání pro děti a rodiče s Miluš-

kou Mrvkovou. 

Úterý 6. října, 14.30 hod., klu-
bovna dospělého oddělení

DÍLNIČKA  S MONIKOU: 
GONDOLKY Z PEDIGU 

Úterý 6. října, 14 hod., dětské 
oddělení

CHCEME ČISTÝ LES
Beseda pro děti s myslivcem Jose-

fem Drmotou.

Středa 7. října, 15 hod., pobočka 
Modřínová 

PODZIMNÍ DÍLNIČKA  S 
MONIKOU

Čtvrtek 8. října, 15.30 hod., sál 
hudebního oddělení, ústřední budo-
va Hasskova, Čtvrtek 8. října, 17 
hod., pobočka Modřínová

LiStOVáNí: PETR MORKES/ 
KOMISAŘ VRŤAPKA  A PRO-
KLETÍ ZUBU MOUDROSTI 

Pátek 9. října, 17 hod., dětské 
oddělení

NOC PLNÁ EKOLOGIE
Každý rok v Týdnu knihoven děti 

spí v knihovně.

Pátek 9. října, 17 hodin, sál 
hudebního oddělení

SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM 
VLASTIMILEM VONDRUŠKOU

Beseda s jedním z nejčtenějších 
autorů současnosti.

Pátek 9. října, 19 hod., pobočka 
Modřínová

DLOUHÁ NOC S HUDEBNÍ 
SKUPINOU ENTENTÝKY DO 
MUZIKY

Pásmo veselých písniček pro děti. 

Neděle 11. října, 15 hod., sál 
hudebního oddělení

PÍSNIČKY Z KLOBOUKU 
Zábavný, interaktivní pořad v podá-

ní skupiny Ententýky.
Neděle 11. října, 17 hod., Před-

ní synagoga, Církev československá 

Od čtvrtka 29. října  do středy 4. 
listopadu

CELEBRITY s.r.o.
Premiéra komedie ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od  pátku 30. října do středy 4. 
listopadu

FAKJŮ PANE UČITELI 2 
Premiéra komedie Německa v čes-

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

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 1. října
ZABIJÁCI
Premiéra krimi thrilleru Dánska.

Čtvrtek 8. října
ČTYŘIKRÁT
Premiéra dramatu Itálie, Německa, 

Švýcarska.

Čtvrtek 15. října
JIMMY P.
Premiéra dramatu Francie, USA.

Čtvrtek 22. října
DÍTĚ ČÍSLO 44
Premiéra krimi thrilleru Dánska.

Čtvrtek 29. října
BÍLÝ BŮH
Premiéra dramatu Maďarska, 

Německa, Švédska.

husitská v Třebíči
POHÁR A KA LICH 
Pásmo poezie a hudby. 

Čtvrtek 15. října, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

TŘEBÍČ OČIMA ARCHITEK-
TA. 2. ČÁST. ŠIRŠÍ CENTRUM. 
STAŘEČKA , KOMENSKÉHO A 
MASARYKOVO NÁM., ULICE 
NA POTOCE 

Přednáška Ing. arch. Lubora Her-
zána.

Úterý 20. října, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

ZAJÍMAVÉ STROMY VE MĚS-
TĚ

Správce městské zeleně Ing. Petr 
Urbánek seznámí s významnými 
stromy našeho města.

Čtvrtek 22. října, 17 hod., sál 
hudebního oddělení

NEBOJTE SE ZEPTAT SVÉ-
HO LÉKA ŘE. 2. ČÁST. JAK NA 
BOLAVÁ ZÁDA 

Akce pro seniory 
Pondělí 5. října, 9 hod., sál 

hudebního oddělení
DĚJINY STŘEDOVĚKÉ SPO-

LEČNOSTI. 2. ČÁST. RA NĚ 
STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST

Pondělí 19. října, 9 hod., sál 
hudebního oddělení 

TŘEBÍČ OČIMA ARCHITEK-
TA. 7. ČÁST. PAMÁTKY UNES-
CO

Další přednáška Ing. arch. Lubora 
Herzána.

Pondělí 26. října, 9 hod., sál 
hudebního oddělení

ZAKA RPATSKÁ UKRA JINA
Úterý 27. října, 15.30 hod., klubov-

na dospělého oddělení  
KERA MICKÁ DÍLNA

VÝSTAVY
5. října - 13. listopadu, prostory 

knihovny
ZDENĚK BURIAN: ILUSTRA -

CE
Velká výstava ilustrací, které pro-

vází mnoho generací čtenářů dob-
rodružných knih. Vernisáž v pátek 2. 
října v 17 hod.

29. září – 2. listopadu, hudební 
oddělení

JAN ZAHRA DNÍČEK: „VZMUŽ 
SE, Ó SRDCE MÉ…“

Výstava při příležitosti 110. výro-
čí narození a 55. výročí úmrtí Jana 
Zahradníčka. Vernisáž v neděli 27. 
září v rámci komponovaného pořa-
du „Jan Zahradníček v tónech.

Do 16. října, vestibul ústřední 
budovy

ÚHEL POHLEDU
Výstava mladých amatérských 

umělců z Třebíčska pořádaná nad-
šenci umění.

1. – 30. října, pobočka Modřínová
PREZENTACE Z ČINNOSTI 

DPS MANŽ. CURIEOVÝCH
VÝROBKY DENNÍHO REHA-

BILITAČNÍHO STACIONÁŘE 
ÚSMĚV

5. října – 30. listopadu, pobočka 
Borovina 

MALUJEME POHÁDKY
Výstava Denního centra Barevný 

svět
 

1. 10. 8 - 17 Bábi, dědo, pojďte 
mezi nás!

2. - 9. 10. Týden pro zdraví 
s VZP

6. 10. 8 – 17 Zdravá rodina - jí-
me a žijeme zdravě, 8.30 – 10 Měře-
ní tlaku, cukru, tuku a choleste-
rolu, 10.30 – 12 Kurz Zdravého 
Vaření: Ovocné smoothie (koktejl), 
15 - 16.30 BARVÍNEK - kreativní a 
výtvarné aktivity pro děti od 4 let 

8. 10. 8 – 17 Trénujeme mozek 
i tělo - aktivity pro děti i rodi-
če, pohyb, hry, soutěže, 9 - 9.45  
MÍČEK - pohyb a hry pro rodiče s 
dětmi od 1 roku, 10.30 – 12 Vzdě-
lání a vědění - hlavolamy, trénink 
paměti, hry na zlepšení soustředění, 

16 - 16.45 NEPOSEDA - hudeb-
ně pohybové aktivity pro děti od 3 
let

13. 10.  -  22.10. PLETEX (pod-
zimní a zimní čepičky pro malé i vel-
ké)

13. 10. 10.30 – 12 Základy první 
pomoci - kurz, beseda, výměna zku-
šeností

15. 10. 10.30 – 12 Zdravé vaření 
s paní Hadidi

16. 10. 9 - 13 ProŽeny: Role 
v týmu

16. 10. 10 - 15.30 Evropský den 
záchrany života s ČČK - akce pro 
všechny na Karlově náměstí

20. 10. 10.30 – 12 Nevidomí 
mezi námi (beseda s odborníkem)

27. 10. 10.30 – 12 Dopolední 
tvoření: Dešťový mrak
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Třebíčské centrumDivadla a koncerty

Zámek Valeč

Klub zdraví Třebíč
Sobota 3.10.  15 – 18 hodin - 

Relaxační odpoledne pro zdraví
Pohodové a hravé odpoledne zamě-

řené na motivaci k úpravě zdravého 
životního stylu. Připraveny budou 
hry pro děti i dospělé a test na téma 
zdravý životný styl. Účastníci obdrží 
drobné odměny. Součástí programu 
bude povídání o zdravé životosprávě 
a ochutnávka zdravé výživy s instruk-
táží přípravy nachystaných pokrmů. 
Ženy a dívky mohou navštívit kosme-
tické a vizážistické poradenství. Mís-
to konání:  Adventní dům, Jungman-
nova 16, Třebíč

 Sobota 3.10. 17 – 18 hodin - 
Přednáška Když ani to nejlep-
ší nestačí aneb perfekcionismus a 
jeho důsledky

Th B. David Kogut bude předná-
šet na téma: Jste dokonalí v umění 
nacházet na sobě chyby? Máte sklon 
odkládat práci nebo si určovat nere-
álné cíle? Snažíte se neustále zalíbit 
druhým? Nutíte své děti ke stálé akti-
vitě? Máte pocit, že se nevyrovnáte 
ostatním? Zápasíte s pocitem, že jste 
nesplnili očekávání, která do vás vklá-
dají rodiče, učitelé nebo dokonce vy 
sami? Pokud ano,  máte co dočině-
ní s perfekcionismem. Místo konání: 
Adventní dům

Sobota 10.10. 14.30 – 17.30 
hodin - Zábavné odpoledne pro 
děti 

Pro děti budou připraveny formou 
stanovišť úkoly, hry a soutěže. Mohou 
se účastnit děti od tří do patnácti let, 
menší v doprovodu rodičů nebo pra-
rodičů - úkoly budou rozděleny podle 
stáří dětí.  Start zábavného odpoledne 
je v Adventním domě od 14.30 do 16 
hodin, během této doby mohou děti 
postupně přicházet. V případě přízni-
vého počasí bude trasa pokračovat do 
přírody, v opačném případě akce pro-
běhne v krytých prostorách.

DIVADLA A KONCERTY

Úterý 6. 10. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž

MICHAL HORÁČEK a jeho 
hosté v rámci TURNÉ NA CES-
TĚ 

Středa 7. 10. v 19 hod. – Národ-
ní dům

AFRICAN PROJECT TURNÉ
Moussa Cissokho (Senegal) – 

zpěv, kora, Omri Hason (Izrael) 
– orientální perkuse, Jan Galega 
Brönnimann (Švýcarsko) – baskla-
rinet, soprán saxofon

Čtvrtek 8. 10. v 10 hod. – Zadní 
synagoga a bazilika sv. Prokopa

OTEVŘENÉ PAMÁTKY A 
SRDCE 

Akce pro handicapované spolu-
občany, kteří mohou tohoto dne 
zdarma navštívit památky zapsané 
do Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. O kulturní pro-
gram se postará Divadlo AMPUL-
KA .

Pátek 9. 10. od 20 hod. do 01 
hod. – Národní dům 

DISKOTÉKA OLDIES HITŮ 
DJ IVANA MEJSNARA 

Čtvrtek 15. 10. v 18 hod. – diva-
dlo Pasáž

ANDREA TÖGEL KALIVO-
DOVÁ – mezzosoprán 

LADISLAVA VONDRÁČKOVÁ 
– klavírní doprovod 

Pátek 16. 10. v 18 hod. – Národ-
ní dům

TŘEBÍČSKÝ KOTLÍK 

Neděle 18. 10. od 10 hod. do 17 
hod. – Třebíčské předzámčí

PODZIMNÍ TVOŘENÍ V 
EXPOZICI CESTY ČASEM 

Úterý 20. 10. v 19 hod. – diva-
dlo Pasáž I. předst. sk. A

MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ 
BOLESLAV 

Bohumil Hrabal: OSTŘE SLE-
DOVANÉ VLAKY 

Středa 21. 10. v 19 hod. – diva-
dlo Pasáž

LAĎA KERNDL slaví 70 spo-
lečně s brněnským Big Bandem 

Pátek 23. 10. v 19 hod. – expozi-
ce FRA NTA

ZDENKA TRVALCOVÁ 
& FRIENDS

Pondělí 26. 10. v 18 hod. – 
Fórum

BLACK BAND 

Středa 28. 10. v 19 hod. – foyer 
divadla Pasáž

Koncert při příležitosti slavnost-
ního večera ke vzniku ČSR a uděle-
ní cen města významným osobnos-
tem veřejného života. 

VĚRA NERUŠILOVÁ a hosté 
Ondřej Ruml a Václav Tobrman.

Pátek 30. 10. v 19 hod. – expozi-
ce FRA NTA

DAGMAR VOŇKOVÁ 

1. 10. 8 – 17 Mezinárodní den seni-
orů: Dědečku, babičko, pojďte mezi 
nás

1. 10. 10 – 12 Prodejní akce MATÝ-
SEK

2. - 9. 10. Týden pro zdraví s VZP 
2. 10. 10.30 – 12 Klub Batole: První 

pomoc pro děti
5. - 9. 10. Prodejní akce PLETEX 

– podzimní a zimní čepičky pro malé i 
velké

5. 10. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Jak správně vybrat obuv pro děti

6. 10. 9 - 13 ProŽeny: Konfl ikt a 
násilí

6. 10. 10.30 – 12 Vedení k úspěchu 
dítěte - prezentace metody MUDr. 
Kleplové 

8. 10. 8 – 17 DEN PRO ZDRA VÍ, 
8.30 – 10 Měření tlaku, cukru, tuku a 
cholesterolu, 10.30 – 12 Hlavní příči-
ny bolestí zad, 15 - 16.30 Potravinový 
talíř aneb hlavní principy stravování, 
16 - 17  FLY YOGA  LYMFATIC

9. 10. 10.30 – 12 Klub Batole: Zdra-
vý úsměv

9. 10. 8 – 14 Slavíme Mezinárodní 
den mateřských center 10-10-15

10. 10. 10 – 12 PLNÉ RUCE PRÁ-
CE - happening a doprovodný pro-
gram  - koná se v Zámeckém parku. 
Výstava na stromech k podpoře odpo-
vědné spotřeby 3. - 10. 10.

12. - 16. 10. VÝBĚR VĚCÍ NA 
BURZU

12. 10. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Mateřství a seberealizace (beseda)

12. 10. 14 – 16 MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autistic-
kého spektra

13. 10. 8.30 - 12.30 ProŽeny: Etika 
hrou

13. 10. 10.30 – 12 Komunikace 
v rodině

15. 10. 8 – 17 MEDOVÝ DEN
15. 10. 16 – 18 VŠECHNO JEDE, 

CO MÁ KOLA  - akce pro celé rodiny
15. 10. 18 – 20 Rukodělný kurz: 

9. 10. Zámek Valeč – Hudební 
večer – Proměny od 20 hod.

23. 10. Zámek Valeč – Hudební 
večer – Slow Hand Band od 20 hod.

31. 10. Zámek Valeč – Halloween-
ská zábava v maskách – Lazaret od 20 
hod.

1. 11. Zámek Valeč – Halloweenské 
menu, rukodělné dílničky, strašidelné 
prohlídky zámku pro děti

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

  3.10. sobota  MUDr. Machová Eva Husova 898  675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
  4.10. neděle  MUDr. Blažek Jan  Sv. Čecha 840/39  674 01 Třebíč  568 844002
10.10. sobota  DDDr. Blažek Jan   Sv. Čecha 840/39  674 01  Třebíč  568 844002
11.10. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám.n. Oslavou 568 620248
17.10. sobota  MUDr. Machová Eva Husova 898  675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
18.10. neděle  MUDr. Cafourek Jiří  Vltavínská 1346 674 01 Třebíč  568 843787
24.10. sobota MUDr. Machová Eva Husova 898  675 71 Nám. n. Oslavou  568 620 248
25.10. neděle  MUDr. Černoch Vladimír ml.      776 166 268
  Stomatologické centrum  Třebíč s.r.o, Kpt Jaroše 1123    568 826880
28.10. svátek  MUDr. et MDDr. Denk Karel 
  MUDr. Denková Libuše Okružní 964/11  674 01 Třebíč   568 853087
31.10. sobota  MUDr. Denková Libuše  Okružní 964/11 674 01 Třebíč  568 853087

Podzimní věnce a dekorace
16. 10. 9 – 13 ProŽeny: Role v týmu
16. 10. 10 - 15.30 ZM Třebíč: 

Evropský den záchrany života  - akce 
pro všechny na Karlově náměstí 

16. 10. 10.30 – 12 Klub Batole: Pře-
kážková dráha - zdokonalujeme moto-
riku u batolat

17. 10. 14 – 17 Tvořivé odpoledne: 
Scrapbooking - kartičky s příběhem

18. 10. 10 - 12  BURZA oblečení a 
potřeb pro DVOJČATA

19. - 23. 10. BURZA DĚTSKÉHO a 
TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ

20. 10. 10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Jablečný koláč

22. 10. 8 – 17 KOULELO SE 
JABLÍČKO – akce pro celou rodinu

23. 10. 10.30 – 12 Klub Batole: Na-
maluj svou maminku

26. 10. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Tanec s miminky

26. 10. 14 – 16 Setkání rodičů s dět-
mi se SPECIFICKOU PORUCHOU 
UČENÍ

27. 10. 10.30 – 12 Veršujeme spo-
lečně (akce pro celé rodiny)

29. 10. 14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Cuketový koláč naslano

29. 10. 15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Cuketové zelí

30. 10. 10.30 – 12 Klub Batole: Cvi-
čení s dětmi v šátku

V pondělí 26. října v 19 hod. se v 
hale 07 Borovinské fabriky v Třebíči 
odehraje módní přehlídka s názvem 
TREFASH 2015, během níž si mohou 
zájemci prohlédnout rozmanité mode-
ly a módní kreace z exkluzivních látek a 
materiálů, které tvůrcům věnovala fi r-
ma Látková chalupa z Příštpa. 

Těšit se mohou na přehlídku tvorby 
studentů 3. a 4. ročníku oboru Design 
oděvu Střední uměleckoprůmyslové 

školy Helenín i ukázku tvorby jejich 
profesorky Míly Svobodové. Svoji prá-
ci veřejnosti představí i volné sdružení 
autorů „Módu Třebíči“, které tvoří mla-
dí módní návrháři Boleslav Šmejkal a 
Kateřina Hotová a studenti Kateřina 
Škarabelová, Eva Papoušková a Pavel 
Dobrovolný. 

Až z Nizozemí přivede choreograf 
Peter Vree dva baletní tanečníky Lisan-
ne Smits a Emile Boer, studenty umě-

lecké akademie ArtEZ z Arnhemu, 
které předvedou vystoupení na téma 
folklór v moderním pojetí a těšit se také 
návštěvníci mohou na dvě doprovodné 
výstavy – jedna se bude věnovat česko-
slovenské obuvi z doby 1948 – 1989 (z 
bývalých významných podniků SVIT, 
BOTANA, BOPO,…) a druhá před-
staví přes 250 originálních děl na téma 
Móda a obuv tzv. Mail Art od umělců z 
více než 40 zemí světa.  -zt-

Skupina mladých módních návrhářů 
připravuje přehlídku své tvorby
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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

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.

Překlady a tlumočení 

Služby

Výklad karetNáplně 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.

Manžel na hodinku - správa a údržba bytů, 
domů, kanceláří, opravy, montáže a demontáže,  
kuchyňské linky  a vestavné skříně  www.manzel-
na-hodinku.cz, tel. 721 426 339

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

Hodinový manžel

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.pod-
lahyvysociny.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, por-
celán, knihy , fotografie, lustr, obrazy, náboženské 
předměty, mince, bankovky, odznaky, hodinky, 
staré zbraně, betlém a vánoční ozdoby. Vše vojen-
ské, 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

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 obo-
čí permanentně upravené, bez každodenního 
malování a omezování?
AMARYLLIS - kosmetický salon - expert na 
obočí má řešení 
* nová přirozená permanentní metoda 
- vláskování obočí
PROVÁDÍME TAKÉ MIKROPIGMENTACI 
OČNÍCH LINEK A RTŮ
* přirozený trvalý make-up bez bolesti a bez 
náročného hojení
* s tímto inzerátem získáváte bonus 200 Kč na 
mikropigmentaci do 31. 10. 2015
www.kosmetika-trebic.cz, 
Mob.: 777 668 503 - Veškrnová Andrea

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

Úvěry se zástavou nemovitosti, ale i bez ní. 
Volejte:  704 792 616, www.uvery-vysocina.cz

Prodám nebo pronajmu klavír. T: 777 120 705
Prodám peřiny nepoužité levně, dohodou. T : 739 
153 575 ( volat po 18 hod. i SMS )

844 198 198

Rychlá půjčka
bez rizika

t0
8-
pr
oD

568 843 112, slavice@agrogen.cz
www.agrogen.cz

Šlechtitelská stanice Slavice

TRAVNÍ SMĚSI PŘÍMO OD VÝROBCE
• luční směsi • okrasné směsi
• pastevní směsi • hřišťové směsi
• parkové směsi • účelové směsi

prodej ovocných stromků 
prodej osiv jetele, vojtěšky a krmné kapusty 
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Dosavadním vrcholem mezinárodních kon-
taktů ZŠ Benešova, ale také atletického oddílu 
Spartaku Třebíč, bylo uspořádání mezinárodní-
ho atletického mítinku žactva. 

Na městském stadioně se při něm představily 
dvě stovky chlapců a děvčat z německých krajů 
Bodensee a Saulheim/Waldheim, francouzské-
ho Lille, belgického Mouscronu a nizozemské-
ho Limburgu. 

Pěti družstvům ze čtyř zemí důstojně sekun-
doval domácí celek, složený z žáků ZŠ Benešo-
va a členů atletického oddílu Spartaku. V celko-
vém pořadí družstev skončila Třebíč třetí, když 
v kategorii starších žákyň obsadila druhé, mezi 
mladšími žákyněmi a staršími žáky třetí a mezi 
mladšími žáky čtvrté místo. 

Z jednotlivců vynikli sprinter Dvorský, výškař-
ka Bartoňková a vrhačky  Dlapková a Jeřábko-
vá, kteří své disciplíny vyhráli. Tobiáš Dvorský 
byl navíc mezi čtyřmi atlety, jejichž výkon byl v 
dané kategorii vyhlášen jako nejlepší. 

Vedle kvalit sportovních prokázali pořadatelé 
také dobrou úroveň organizační a obojím napl-
nili záměr zakladatelů mítinku z německého 
Bodenseekreis, kteří v roce 1990 chtěli sblížit 
západní Evropu se zeměmi bývalého východní-
ho bloku. 

Proto už šestadvacet let zvou i účastníky z 
těchto států. Třebíč se zúčastnila teprve potřetí 
a už loni si řekla o pořadatelství dalšího ročníku. 
Za čtvrtstoletí existence mítinku se stala tepr-
ve třetím mimo západoevropským hostitelem 

a soudě podle nizozemských, belgických, fran-
couzských i německých reakcí byla hostitelem 
úspěšným. Není vyloučeno, že by se pořadatel-
ství mítinku v budoucnu do našeho města vrá-
tilo.     

Z výkonů závodníků ZŠ   Benešova a Spar-
taku Třebíč při 26. ročníků mezinárodní-
ho    atletického   mítinku:    St. žáci: 60 m:   
1. Tobiáš Dvorský 7,46. St. žákyně: Koule: 
1. Klára Dlapková 10,11. Ml. žákyně: Výš-
ka: Andrea Bartoňková 141. Míček: 1. Tereza 
Jeřábková 35,88. 

Pořadí družstev: 1. Limburg 405 bodů, 2. 
Lille 338, 3. Třebíč 316, 4. Saulheim/Waldheim 
268, 5. Bodenseekreis 245,5, 6. Mouscron 124. 

 Milan Zeibert 

Mladí atleti z pěti zemí závodili v Třebíči

Jeden z největších letošních triat-
lonových podniků na Slovensku se 
uskutečnil v neděli 13. září v Šamorí-
ně v multifunkčním areálu Elements 
Resort. 

Mezinárodní mistrovství Slovenska 
na tratích 1,9 - 90 - 21,1 km přilákalo 
na start přes 300 startujících včetně 
úřadujícího mistra Evropy na těchto 
vzdálenostech Filipa Oslalého z Br-
na. Ten potvrdil roli favorita a zvítě-
zil časem 4:00,56 h.. 

Současně to byl poslední pod-
nik seriálu FORD CZECHMAN 
TOUR Českého poháru v dlouhém 
triatlonu. Proto i účast ze strany čes-
kých závodníků byla velmi početná. 

Z oddílu triatlonu TJ Spartaku Tře-
bíč se na start postavil Petr Mejz-
lík startující v kat.55-59 let. Cílem 
proběhl v čase 5:50,47 h na 3. mís-
tě za vítězným Slovákem Milanem 
Dubajem /5:01,57h/ a Ivem Krej-
čím z ČR /5:37,58h/. 

V celkovém hodnocení kategorie 
ve FORD CZECHMAN TOUR 
2015  Českého poháru v dlouhém 
triatlonu to znamená konečné 2. 
místo celkovým ziskem 387,55 
bodů. Vítězem této kategorie pro 
letošní rok se stal Ivoš Krejčí z Uni-
čova /400,06 b/. 

Třetí místo obsadil Michal Bareš 
/288,66 b/ z Prahy. Po vítězství ve 

Světovém poháru v kvadriatlonu 
to je další úspěch Petra Mejzlíka v 
letošní vydařené sezóně.

Tímto závodem byla ukončena 
veleúspěšná pohárová sezóna tře-
bíčských triatlonistů. Na slavnost-
ním vyhlášení v Karlových Varech 
/14.11./ vedle Mejzlíka nebu-
de z oddílu triatlonu totiž chybět 
Tomáš Kříž, vítěz věkové katego-
rie starších žáků 14-15 let, a Luboš 
Hála, vítěz kategorie mužů nad 50 
let v Českém poháru v olympijském 
triatlonu 2015.

„Tohle se povedlo. Tak vysoko jsem se 
před startem neviděl. Ale dílo to bylo 
pěkné,“ konstatoval Mejzlík.   -zt-

Třebíčští triatlonisté válíKříž se stal 
vicemistrem 
v triatlonu

Lázeňské Karlovy Vary hostily kro-
mě Evropského poháru také Český 
pohár v triatlonu. V kategorii žáků 
byl závod Mistrovstvím ČR. Výbor-
ně si vedl v kategorii starších žáků 
Tomáš Kříž. Na trati 400 metrů pla-
vání, 8 km kolo a 3 km běh obsadil 
časem 29:50 min. 2. místo a získal 
stříbrnou medaili. 

Zlato putuje do Prahy zásluhou 
Matěje Buriana a bronz získal Pospí-
šil, vítěz prestižní olympiády mlá-
deže. V kategorii nad 50 let zvítězil 
třebíčský Luboš Hála. Dorostenec 
Trutna z průběžně pátého místa pro 
křeče ze závodu odstoupil.  -zt-
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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

3. 10. 2015 Slovácké vinohra-
dy, autobusový zájezd na turistický 
pochod, začátek v Hodoníně, trasy 
pěší 14 a 20 km z Hodonína, 6 a 12 
km z Dolních Bojanovic. Cíl Pru-
šánky. Odjezd autobusu mezi 6.00 – 
6.20 hod. z různých míst Třebíče.

3. 10. 2015 Krajem Šimona kou-
zelníka, turistický pochod v Hněv-
kovicích u Humpolce, start v klu-
bovně TOM Šlápoty, trasy pěší 12, 
20, 35 a 50 km, cyklo 15, 30 a 60 km. 
Doprava individuální vlastními auty.

10. 10. 2015 Podzimní medlá-
necký pochod, turistický pochod 
v Brně - Medlánkách, start v kultur-
ním centu Sýpka, trasy pěší 15, 20, 
25, 35 a 50 km, cyklo 30, 50 a 70 
km. Trasy vedou na Babu, Kuřim, 
Babí lom, Vranov, Alexandrovu roz-
hlednu, Adamov, Útěchov a Soběši-
ce. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.18 / z Boroviny v 6.03.

10. 10. 2015 Tišnovská padesát-
ka, turistický pochod v Tišnově, 
start v sokolovně, trasy pěší 8 až 50 
km, cyklo 35 až 50 km. Trasy vedou 
na Šerkovice, Sýkoř, Skorotice, Hlu-
boké u Kunštátu, Lomnici, Kozárov 
s rozhlednou Babylon, Rašov, Jam-
né, Lomničku a Čimperek. Odjezd 
z Třebíče vlakem z hl. n. v 6.18 / z 
Boroviny v 6.03. Návrat vlakem z 
Tišnova v 14.30, 16.30, 17.30.

10. 10. 2015 Ve stopách posled-
ního vlka, turistický pochod v Daň-
kovicích, trasy pěší 4, 8, 13 a 23 km. 
Trasy vedou na Odranec, Bohdalec, 
Věcov, Míchov, Koníkov, Kadov a 
Kuklík. Doprava individuální vlast-
ními auty.

17. 10. 2015 Želiv a vodní 
nádrže, turistický pochod k akci 
Eurorando 2016, start na nádvo-
ří před klášterem v Želivě, trasa 13 
km. Prohlídka klášterního pivovaru 
a kláštera v Želivě, vodní nádrž Vřes-
ník, prohlídka hydroelektrárny Sed-
lice, vodní nádrž Sedlice a Trnávka. 
Odjezd z Třebíče individuální.

23.-25. 10. 2015 Podzimní 
Vysočinou, turistický pochod ve 
Žďáru n. Sázavou, start v 5. ZŠ na 
ulici Palachova, trasy 15 až 35 km. 
Trasy vedou do oblasti Žďárských 
vrchů. Odjezd autobusem z Třebí-
če v 6.56. Návrat ze Žďáru vlakem 
v 15.32, 16.10, 17.32 nebo auto-
busem v 16.05.

24. 10. 2015 Slavkovské bojiš-
tě, obnovený turistický pochod v 
Brně - Šlapanicích, start na Masa-
rykově náměstí v Bistru Pohoda, 
trasy pěší i cyklo 15, 25, 42 a 50 
km. Trasy vedou do oblasti Slav-
kovského bojiště - Žuráň, Santon, 
Tvarožná, Pozořice, Stará pošta, 
Slavkov, Mohyla míru. Odjezd vla-

kem z Třebíče hl. n. v 6.18 / z Boro-
viny v 6.03.

28. 10. 2015 Třebíč - Ptáčov - 
Kobylinec - Nárameč - Budišov 
(12 km). Odchod v 8.00 hodin z 
parkoviště Třebíč, Penny Market (u 
pekárny). Návrat z Budišova vlakem 
v 12.41, 16.47.

31. 10. 2015 Podzimním Horác-
kem, turistický pochod v Třebíči 
přes „Syenitové skály“, Budíkovi-
ce a Sokolí, start v klubovně KČT u 
Babáku od 6 do 10 hodin, Cyrilova 
ulice, trasy pěší 14, 22, 28, 40 a 50 
km a cyklo 30, 40, 50, 60 a 70 km.

 -zt-

Pro běžce a běžkyně všeho věku a 
všech výkonnostních úrovní připra-
vili atleti Spartaku Třebíč na neděli 
18. října už 47. ročník Běhu Libuši-
ným údolím. Závod má start i cíl na 
hrázi Máchova jezírka a běhá se po 
asfaltových cestách lesoparku, pouze 
muži vyběhnou až na Terůvky, aby se 
mezi zahrádkářskými koloniemi vrá-
tili zpět do Libušina údolí. 

Celé dění zahájí v 9.50 hod. stome-
trový nesoutěžní běh atletické škol-
ky, v 10 hod. navážou během na 400 
m mladší dívky (roč. 2005 a mladší) 

a po nich budou následovat všechny 
ostatní žákovské kategorie. V 11 hod. 
vyběhnou na 2,4 km dlouhou trať 
ženy a dorostenky, o půl hodiny poz-
ději bude odstartován hlavní závod, 
který se běhá jako Memoriál Milana 
Werla. 

V něm společně změří síly doros-
tenci, muži a veteráni. Čeká je 4,5 km 
v příjemném lesním prostředí, které 
zatím nejrychleji proběhl trojnásob-
ný vítěz a obhájce loňského prven-
ství Josef Rygl, který v roce 2012 
dosáhl času 14:50 min. -miz-

Libušino údolí volá všechny běžce

Šest sezon v I. lize, z toho dvě 
prvenství a čtyři druhé příčky v řa-
dě, taková je vizitka atletů Spartaku 
Třebíč. Letošní umístění je ze všech 
nejcennější, neboť ho bylo dosaženo 
týmem bez hvězd v nejvyrovnanější 
soutěži, jakou třebíčští atleti ve své 
prvoligové historii (počínající rokem 
2004) pamatují. 

Jestliže ve všech předchozích 
kolech hrály minimální bodové 
rozdíly pro červenočerné barvy, v 
posledním, které viděla západočeská 
Plzeň, to bylo naopak. Třebíčští šli 
sice díky ziskům z osmistovky (Rygl, 
O. Mach), kladiva (Holica, Tomek, 
Běhounek) a překážek (Nováček, 
Němec) brzy do vedení, po třech 
neobsazených disciplínách (3000 
m, 400 m př, trojskok) však ale klesli 
na pátou pozici. To samo o sobě nic 
neznamenalo, protože náskok vytvo-
řený v předešlých kolech byl dosta-
tečný. 

Teoreticky mohli být závodníci 
Spartaku předstiženi pouze domácí-
mi, pokud by dokázali zvítězit. Tato 
situace na okamžik nastala, když 
Plzeň ovládla skok o tyči a převzala 
vedení. Ve zbývajících disciplínách 
Západočeši opět ztráceli a uvolňova-

li pozice Spartaku Praha 4, který po 
promarněné sezoně překvapivě zví-
tězil (celkově pátý), Bílině, které k 
celkovému vítězství stačilo kontrolo-
vat druhé pořadí, a Domažlicím, kte-
ré třetím místem těsně uhájily celko-
vou čtvrtou příčku před na poslední 
chvíli útočícími Pražáky. Na chvostu 
zůstala Stará Boleslav, kterou už dvě 
sezony drží v I. lize jen administra-
tivní zásahy, a nováček z Karlových 
Varů, který na vyšší soutěž nestačil. 

Z třebíčských borců si v Plzni opět 
nejlépe vedl Martin Nováček, znovu 
bodující v maximálním povoleném 
počtu disciplín (překážky, výška, tyč 
a obě štafety), a s ním Michal Holi-
ca, za celý rok neporažený v disku. 
Druhým místem při závěrečné pat-
náctistovce, ale také čtvrtou příčkou 
na půlce a zkušeným fi nišem čtvrt-
kařské štafety dokázal své kvality 
Josef Rygl, oprávněnost přeřazení z 
B družstva do áčka potvrdil nad pře-
kážkami, v tyči a sprinterské štafetě 
Jan Němec, v oštěpu Ondřej Dolák 
a v kladivu Ondřej Tomek. Možná 
už v příští sezoně bude stát třebíčský 
celek právě na těchto závodnících.   

Výkony závodníků a závodnic 
Spartaku Třebíč ve 4. kole I. ligy 

Atleti v I. lize obhájili druhou příčku

V sobotu pátého září se ve fi nálo-
vém závodu v německém Ratscheru 
rozhodlo o konečném pořadí Svě-
tového poháru v kvadriatlonu 2015. 
Pořadatelé připravili trať 1,5-40-8-10 
km /plavání-kolo-kajak-běh/. Poča-
sí zase zimu, vítr a déšť. Nejlépe se s 
těmito podmínkami vypořádal Čech 
Leoš Roušavý časem 2:56,11 h, před 
Němci Stefanem Teichertem a Cris-
tianem Schmidtem. Již jistý vítěz SP 
Španěl Garcia Peces se na start ten-
tokrát nepostavil. 

Velkou radost přinesl závod Pet-
ru Mejzlíkovi /TJ Spartak Třebíč/. 
Před startem závodu téměř jisté 
vítězství ve své kategorii nad 50 let 
potvrdil čtvrtým místem /celkově 
15. časem 3:38,46 h/. A celkovým 
ziskem 440 bodů zvítězil s velkým 
náskokem před Němci Karlstenem 

Mielkem /340 bodů/ a Rudolfem 
Kai-Dieterem /330 bodů/. V abso-
lutním pořadí se mu podařilo zis-
kem 212 bodů dostat na výborné 7. 
místo.

„Tajné přání se splnilo a podařilo se 
mi to po pěti letech zase vyhrát. Vyhlá-
šení bylo hodně stísněné. měli to připra-
vené venku, ale začalo lít jako z kon-
ve,“ konstatoval Mejzlík. 

Ale nebyl jediným „Třebíčákem“, 
jehož jméno na závěrečném slavnost-
ním vyhlášení padlo. Tím druhým je 
předseda klubu Ledních medvědů 
Zdeněk Mikoláš /v Bergsee nestar-
toval-nebylo již třeba/. V kat. mužů 
nad 60 let obdržel stříbrnou medaili 
ziskem 390 bodů. Vítězem této kate-
gorie se stal Angličan John Kavanagh 
/430 bodů/ a třetí byl Slovák Miloš 
Kotlárik za 340 bodů. -miz-

Světový pohár patří P. Mejzlíkovi

v Plzni: 100 m: 8. M. Mach 11,24, 
9. Urban 11,29. 200 m: 6. M. Mach 
22,42, 9. Kroupa 22,62 – 10. Janíč-
ková 26,51. 400 m: 4. Kroupa 49,86. 
800 m: 4. Rygl 1:57,13, 6. O. Mach 
1:58,61. 1500 m: 2. Rygl 4:11,87, 6. 
O. Mach 4:16,46. 100 m př: 1. Janíč-
ková 14,96, 9. Sedláčková 16,91. 110 
m př: 4. Nováček 15,90, 7. Němec 
16,61. 4 x 100 m: 6. Kroupa Němec 
Nováček Urban 45,51. 4 x 400 m: 4. 
M. a O. Mach Nováček Rygl 3:32,92. 
10 km chůze: 4. Zeibert 64:41. Dál-
ka: 9. Urban 615 – 1. Doležalová 
570. Výška: 4. Kašpar 186, 5. Nová-
ček 181, 10. Vaněk 171 – 8. Vaníč-
ková 154. Trojskok: 1. Doležalo-
vá 11,64. Tyč: 4. Nováček 365, 6. 
Němec 295. Koule: 4. Holica 14,61, 
9. Kliner 13,22, 10. Běhounek 12,86 
– 4. Sedláčková 11,49, 11. Neuman-
nová 9,59. Oštěp: 5. Kliner 46,81, 6. 
Dolák 46,80, 10. Vaněk 41,91. Disk: 
1. Holica 54,79, 6. Kliner 41,10,  11. 

Běhounek 35,81 – 12. Neumannová 
29,28, 13. Nováčková 21,98. Kladi-
vo: 2. Holica 54,09, 7. Tomek 41,76, 
10. Běhounek 36,59 – 8. Nováčko-
vá 33,75. Družstva v kole: Muži: 1. 
Spartak Praha 4 186, 2. Bílina 176, 
3. Domažlice 169, 4. Škoda Plzeň 
157,5, 5. Spartak Třebíč 154,5, 6. Sta-
rá Boleslav 108, 7. Karlovy Vary 76. 
Ženy: 1. Slavia Praha 203,5, 2. Plzeň 
141, 3. Stará Boleslav 134, 4. Beroun 
131,5, 5. Tábor 130,5, 6. Spartak Pra-
ha 4 127, 7. České Budějovice 70, 8. 
Spartak Třebíč 48,5. Družstva cel-
kově: Muži: 1. Bílina 26, 2. Spar-
tak Třebíč 20, 3. Škoda Plzeň 18, 4. 
Domažlice 16 (651,5), 5. Spartak 
Praha 4 16 (630), 6. Stará Boleslav 
12, 7. Karlovy Vary 4. Ženy: 1. Slavia 
Praha 32, 2. Tábor 25, 3. Plzeň 23, 4. 
Spartak Praha 4 20, 5. Stará Boleslav 
17, 6. Beroun 15, 7. České Budějovi-
ce 8, 8. Spartak Třebíč 4. -miz-
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   PŘEDSÉRIOVÉ 
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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 
OPERÁTORKA VÝROBNÍ LINKY
POMOCNÝ MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
SEŘIZOVAČ - PROVOZNÍ

   ZÁMEČNÍK
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