
První číslo Třebíčských novin 
vyšlo v září roku 1995. O jeho náplň 
se postarali dva novináři - Miloslav 
Zeman a Ott o Zejda. 

V té době v Třebíči ještě vycháze-
ly Horácké noviny a Nový Region-T, 
vzpomínáte? 

Třebíčské noviny se ale od nich 
odlišovaly. Vycházely jen jednou 
měsíčně a občané města je dostávali 
do schránek – zdarma do každé rodi-
ny, jak měly napsáno v titulu. 

Z obsahu prvního vydání lze jme-
novat například Třebíčské Hovo-
ry „H“. V nich starosta Pavel Heř-
man hodnotil práci zastupitelstva. 
Nebo rozhovor s členkou městské 
rady Ludmilou Šilhavou. V komen-
táři Míla Zeman psal o privatizač-
ních „památnících“, ke kterému spějí 
i Horácké noviny. 

S těmito novinami vůbec Míla hod-
ně „bojoval“. Psal totiž pravidelně o 
dění po privatizaci Horáckých novin, 
které sice byly koupené, ale ne zapla-
cené. Ostatně soudy dodnes řeší jed-

noho ze společníků fi rmy, která novi-
ny vydávala - Františka Ryneše.  

Dvacet let je dlouhá doba a Třebíč-
ské noviny existují dodnes. Jen je již 
nepíší Míla Zeman s Ott ou Zejdou. 
Oba nejsou mezi živými. 

Po jejich odchodech do důcho-
du je v roce 1998 krátce zastoupila 
Anna Kočová, od roku 1999 novi-
ny redakčně vedl Luboš Janoušek a 
toho v roce 2010 vystřídal Antonín 
Zvěřina, které je píše dodnes.  

Zapomenout nemůžeme ani na 
pracovnice obchodu, které se starají 
o inzerci. Na tomto postě se za dobu 
20 let vystřídaly Miloslava Radová, 
Miroslava Novotná, Jana Čechová, 
Martina Zejdová, Markéta Novotná, 
Andrea Dobrovolná a současná Eva 
Hodačová. 

Výsledkem snažení všech jmeno-
vaných je skutečnost, že Třebíčské 
noviny poskytují informace obča-
nům města již neuvěřitelných 20 let. 

 Za vydavatele Petr Klukan
                                        (Více na str. 4)

Třebíčské noviny žijí 20 let

DEN ARCHITEKTURY. Na Karlově náměstí se diskutovalo u možných změnách na Podzámecké nivě. Město ale zatím v loka-
litě nic neplánuje.  Na snímku architektka Pavlína Drbálková (vlevo) diskutuje se studentkami třebíčské stavební školy.
 Foto: Antonín Zvěřina

Architekta Pavlína Drbálková 
přemýšlí o změnách na louce 
pod zámkem.  

 Antonín Zvěřina

Den architektury se konal letos 
poprvé také v Třebíči. Postarala se 
o to Pavlína Drbálková s manželem 
z ateliéru D+Architekti. „Spolupra-
cujeme se Střední stavební školou na 
jejich programu architektura a desing 
interiéru,“ poznamenala. 

Připomněla, že Světový den 
architektury připadá na sobotu 3. 
října. V České republice s pořádá-
ním začalo před pěti lety občan-
ské sdružení Kruh se sídlem v Pra-
ze. „Jsme samozřejmě rádi, že se něco 
takového v Třebíči uskuteční. Začí-
náme už v pátek, kdy se na Karlově 
náměstí koná workshop s podtitulem 
Podzámecká niva,“ naznačila. 

Architekta připustila, že ji jako člo-

věka, který se v Třebíči nenarodil, 
louka upoutala. „Nachází se upro-
střed města a jedná se o největší takovou 
plochu ve středu města,“ upozornila. 

Myslí si, že není příliš využívaná 
a zasloužila by si větší pozornost. 
„Nemyslím, že je to tak atraktivní, jak 
by to být mohlo,“ konstatovala. Pro-
to se domluvila se studenty, kteří 
vytvoří návrhy, jak by prostor mohl 
vypadat.  

„Snažíme se zapojit i veřejnost, aby-
chom dostali podněty i od obyvatel 
města. Součástí je výstava Řeka – měs-
to – park s ikonami, na které veřejnost 
vylepí své nápady,“ zdůraznila Drbálko-
vá. Ta věřila na počátku akce, že si čas 
najde i někdo z vedení radnice. 

Ve 14 hodin se na náměstí uskuteč-
nila přednáška na téma Město a voda 
od teoretika a propagátora architek-
tury Ing. Arch. Petra Kučery.

 (Pokračování na str. 2)

Podzámecká niva 
změnami zatím neprojde

Základní umělecká 
škola završí oslavy
Základní umělecká škola Třebíč si 

v letošním roce připomíná 70 let od 
svého založení. K tomuto výročí se v 
průběhu celého roku konalo několik 
akcí – Výchovné koncerty pro ško-
ly, koncerty v domovech pro seniory, 
happeningová akce - Tančím! Tančíš? 
Tančíme!!!, Koncert absolventů školy 
nebo Rozeznělá Třebíč.

Oslavy 70 let uměleckého vzdělá-
vání v Třebíči vyvrcholí slavnostním 
koncertem v pátek 6. listopadu od 17 
hodin v Divadle Pasáž. -zt-
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Podzámecká niva změnami...
(Dokončení ze str. 1)

V sobotu se uskutečnila procházka 
Živé „Židy“, tentokrát za účasti Lubora 
Herzána a Lenky Matouškové z památ-
kové péče, v neděli procházky Borovi-
na open!

Ale přece jen, není škoda do přiroze-
né louky uprostřed města zasahovat? 
„Nemyslím si, že ten zásah musí být mar-
kantní. Stačí menší zásahy a užitkovost 
toho místa se navýší,“ přemítala archi-
tekta. 

Další námitka, větší pohyb lidí může 
louku poškodit, poničit. „Pamatujeme 
na to, ale musíme si uvědomit, že při kaž-
dé akci k určitému poničení místa dojde. 
Myslíme si, že by tam mohli vzniknout 
zpevněné plochy, asi ne betonové, jsou jiné 
varianty,“ nastínila Drbálková. Rozhod-
ně si myslí, že se dá lokalita rozdělit tak, 
že bude lépe plnit svůj účel. 

A co se dá učinit ze sousedící řekou 
Jihlavou? „Strašně moc věcí. Mým snem 
je, aby se s Podzámeckou nivou propo-

jilo Svojsíkovo nábřeží. A most může 
posloužit pro další aktivity, může být 
klidovou zónou či naopak kavárnou,“ 
vysvětlila Drbálková.

Takže poslední dotaz, co potřebné 
peníze? „Samozřejmě toto je naprostá 
idea. K tomu, aby se něco realizovalo, 
povede či nepovede ještě dlouhá ces-
ta. Jestli se něco z navrhovaných změn 
uskuteční, uvidíme,“ dodala architekt-
ka Drbálková.

Starosta Pavel Janata (KDU-ČSL) 
neměl povědomí, že by město něco na 
podzámecké nivě připravovalo. „Samo-
zřejmě se o tom diskutovalo, ale například 
vybudování lávky by nebylo nic jednodu-
chého. Rozhodně se tam nebude nic dít 
v nejbližších letech,“ přiznal.  

Místostarosta Pavel Pacal (Pro Tře-
bíč) doplnil, že s revitalizací Podzá-
mecké nivy se počítá v rámci úpravy 
celého zámeckého parku. „Připravuje se 
projekt, ale ten s žádnou lávkou nepočítá,“ 
dodal Pacal.  

Třebíčský divadelní soubor Ampul-
ka pořádá poslední říjnový den festival 
ochotnického divadla nazvaný ANT-
RÉ.  V divadélku v ulici Kpt. Jaroše 
si nejdříve přijdou na své děti. Her-
ci z Ampulky zahrají ve 14.30 hodin 
pohádku Čertův mlýn, v 17.30 hodin 
představí Divadelní spolek Mimocho-
dem z Ledče nad Sázavou komedii 
Když se zhasne, ve 20.30 hodin diváky 

potěší Divadelní spolek Bezchibi z Brt-
nice komedií Sex, čachry a kultura pro 
všechny. 

Tečku za festivalem udělají ve 22.30 
hodin herci jihlavského souboru 
IMPRA , a to  humorným Divadlem 
bez scénáře. IMPRA  je vítězem Stu-
dentské Th álie 2015 v improvizované 
show bez hranic za doprovodu kytaro-
vého mága...  -zt-

Město se nebrání tomu, že 
nový útulek pro opuštěná zví-
řata bude provozovat i v nových 
prostorách. 

 Antonín Zvěřina

Do konce února příštího roku bude 
mít město Třebíč v ruce projekt na 
výstavbu nového útulku pro opuště-
ná zvířata. Vyžádá si zhruba 430 tisíc 
korun. „Během března či dubna se usku-
teční vysoutěžení dodavatele,“ pozname-
nal starosta Pavel Janata (KDU-ČSL).

Předpokládá, že na podzim příštího 
roku bude výstavba dokončena. Nákla-
dy určí projekt a konečnou částku sou-
těž na dodavatele. „Vím, že tady byl 
nějaký starší projekt, ale už neměl pat-
řičné parametry. Bylo to i z toho důvodu, 
že město útulek převzalo do své správy,“ 
upozornil Janata. 

Nový útulek se bude nacházet v areá-
lu fi rmy ESKO-T v Hrotovické ulici. 
Útočiště najde v hale, která tam již ny-
ní stojí a není plně využívaná. Pokud 
jde o osobu Petra Ondráčka z Ligy 
na ochranu zvířat, která dříve útulek 
provozovala, a který příspěvek města 

nepoužil na provoz útulku, starosta o 
jeho osobě nemá žádné zprávy. 

„Město nepodalo trestní oznámení. 
Pouze nás kontaktovala policie, která se 
o věc zajímá patrně na základě podnětu 
někoho jiného,“ podotkl Janata. Dopl-
nil, že město veškeré možné podklady 
poskytlo.

„Samozřejmě máme radost, že útulek 
funguje a zaměstnanci dostávají výpla-
ty. Nyní má útulek stanovený jasný řád, 
který tam v posledním období chyběl,“ 
naznačil Janata. Zdůraznil, že město 
vše vzalo jako povinnost postarat se o 
opuštěná zvířata. Poukázal, že v sou-
časné době to vypadá tak, že město 
bude útulek provozovat i v nových 
prostorách. Vysvětlil, že současný 
pozemek, kde útulek sídlí v prostoru 
na zámku, město prodalo soukromé-
mu zájemci společně s dvěma budo-
vami, sýpkou a hospodářským objek-
tem. Ve smlouvě je zahrnuto uvolnění 
pozemku do konce listopadu příštího 
roku, i z toho důvodu se musí nový 
dokončit. Majitel tam hodlá vybudo-
vat částečně byty a částečně dům pro 
aktivní seniory se zázemím.  

Vybudují nový útulek

Zahrají ochotnická divadla

NA PEKELŇÁK, kopec, který se stal poblíž Třebíče známým novou rozhlednou, 
si vyšli třebíčští senioři. Na vrcholu si opekli špekáčky a mnozí z nich využili nád-
herné počasí a vystoupali na vrchol rozhledny.  Foto: Mirka Čermáková

Senioři opékali špekáčky

Od 15. června, kdy odešla z tajem-
nické pozice Simeona Zikmundová, 
zajišťoval tuto práci prozatímně sta-
rosta Třebíče Pavel Janata. V prvním 
kole výběrového řízení, vypsaného 
městem, nikdo neuspěl. Druhé kolo 
výsledky přineslo a od prvního října je 
jmenován tajemníkem Městského úřa-
du v Třebíči Vladimír Kazda.

„Nyní ve druhém kole jsme z přihláše-
ných uchazečů vybrali Vladimíra Kazdu. 
Výběrovým řízením prošel s nejlepšími 
výsledky. Na úřadě dosud pracoval jako 
vedoucí oddělení kontroly a výsledky jeho 
práce jsou perfektní. Jsem přesvědčen, že 
se i tajemnické funkce zhostí zodpověd-
ně a bude pokračovat v nastavené lince 
nových metod ve strategickém i personál-
ním řízení úřadu,“ uvedl starosta města 
Pavel Janata. 

„V následujícím období budu s týmem 
vedoucích odborů pokračovat v rozpraco-
vaných projektech, které na úřadě zavedla 

Tajemníkem se stal Kazda

Vladimír 
Kazda

bývalá tajemnice Simeona Zikmundová. 
Věřím, že se nám společně podaří praco-
vat tak, abychom naplňovali vizi úřadu, 
kterou jsme si nedávno stanovili. Jsme zde 
především pro občany a jejich spokojenost 
je naše priorita,“ nastínil směr svojí prá-
ce nový tajemník Vladimír Kazda. 

Vladimír Kazda dosud pracoval 
zejména v bankovním sektoru na růz-
ných manažerských pozicích. Od 
vedoucího týmu informačních tech-
nologií až po oblastního ředitele. Na 
Městském úřadu v Třebíči pracuje více 
než rok. -zt-

Od prvního října došlo k rozšíře-
ní obslužnosti autobusové zastávky 
Třebíč – železniční stanice (termi-
nál) o spoje MAD, linky 4, 10 a 13.

„U linky číslo 4 ve směru na poli-
kliniku nastalo zapojení všech spo-
jů, tedy k vlakovému nádraží budou 
zajíždět všechny. Směrem na Hájek 
terminál obsluhují vybrané spoje tak, 
aby na zastávce Nemocnice zastavo-
valy všechny spoje. U linky číslo 10 
na terminál zajíždějí vybrané spoje v 
dopravní špičce, u linky číslo 13 tam 
jezdí veškeré spoje,“ informoval mís-
tostarosta Pavel Pacal (Pro Třebíč).

„Spoje MAD mezi 22. a 6. hodinou 

budou na terminál zajíždět ode dne 
vyhlášení. Předpokládáme, že to bude 
od 1. prosince,“ dodal Pacal.

„Od začátku října vybrané spoje 
linky číslo 5 zajíždějí k Domu dětí a 
mládeže v Borovině. Budeme sledovat 
vývoj, pokud spoj nebude dostatečné 
vytížený, budeme četnost redukovat,“ 
řekl místostarosta Pacal.

Od prvního října také o víken-
dech v dopoledních hodinách zajíž-
dí na zastávku Hřbitov linka číslo 
11. 

Tím bude zajištěna lepší dopravní 
obslužnost zastávky v kratším časo-
vém intervalu. -zt-

O způsobu realizace investiční akce 
první etapy výstavby mostu přes 
náhon v Poušově, a také zda práce 
zahájí ještě letos, budou rozhodovat 
zastupitelé.

 „Mají k tomu plné právo, protože 
se jedná   o   investici   nad jeden milion 
korun,“ upozornil starosta Pavel Jana-
ta (KDU-ČSL).

 Zatím existovala pouze varianta 
A. Proběhlo už k ní výběrové řízení. 
Starosta informoval, že se v mezido-
bí objevila možnost požádat o dotaci 

na část této investiční akce, která se 
týká městské autobusové dopravy.  
„Jde o řešení zastávky a točny na boro-
vinské straně náhonu. To je nová va-
rianta B. Na mostek a další akce zmí-
něného díla dotace být nemůže. Pokud 
bychom se přiklonili k variantě B, 
nemůžeme využít výběrové řízení, kte-
ré už proběhlo, muselo by se opakovat, 
a realizace díla by se pozdržela. Práce 
by nezačaly letos,“ konstatoval Janata. 
Dodal, že radní předloží zastupitel-
stvu obě varianty. -zt-

O mostu v Poušově budou 
rozhodovat zastupitelé

Na přestupní terminál zajíždějí 
další spoje hromadné dopravy
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Uskuteční se kurz
Kurz Alfa se bude konat ve čtvrtek 

5. listopadu  v Restauraci Řízkovna ve 
Stříteži. Kurz je určen nejen těm, kdo 
se chtějí seznámit s obsahem křesťan-
ské víry, ale i pro nové křesťany nebo 
ty, kdo si chtějí zopakovat základy víry. 
Kurz je možné nabídnout nevěřícím, 
hledajícím. -zt-

Sejdou se diabetici
Veřejné setkání diabetiků se uskuteč-

ní v Centrální jídelně v Sirotčí ulici v 
Třebíči, v pátek 13. listopadu od 15.30 
hodin. „Pochod proti“ se uskuteční o 
den později od čtrnácti hodin. Začíná 
před radnicí. -zt-

Galerie Kruh na ulici Leopolda 
Pokorného v Zámostí ve spoluprá-
ci se Svazem výtvarných umělců 
Vysočiny letos již tradičně pořá-
dá úspěšné výstavy regionálních 
umělců. Vystavuje, kromě prezen-
tace koněšínské keramiky, přede-
vším ukázky z díla výtvarníků regi-
onu Vysočina. 

Naposledy galerie vzdala poctu 
nedávno zesnulému malíři Josefu 
Kremláčkovi. 

Od 13. listopadu do 9. prosince 
2015 budou v galerii ke zhlédnu-
tí černobílé fotografi e krajin.  Ver-
nisáž proběhne tradičně ve čtvrtek 

12. listopadu 17.30 hodin.
Jaroslav Hedbávný je fotograf, 

narozený 1959 v Třebíči, je členem 
Sdružení výtvarných umělců Vyso-
činy při Unii výtvarných umělců 
ČR a Svazu Českých fotografů. Stu-
doval na  VŠCHT v Praze.  

Fotografuje zejména přírodu, 
zátiší, krajinu a krajinný detail s 
tematikou vody. 

Na straně druhé fotografuje 
motoristický sport, zejména silnič-
ní motocyklové závody, od roku 
1996 je akreditovaným fotografem 
Velké ceny ČR v Brně. 

Hedbávný uspořádal na čty-

ři desítky výstav v Jihlavě, Třebíči, 
Tišnově, Velkém Meziříčí, Morav-
ských Budějovicích a v dalších mís-
tech. 

Publikuje v odborném a regionál-
ním tisku, přispěl nejméně do 30 
brožur a katalogů, je autorem foto-
grafi í do desítky fi remních kalen-
dářů. Je spoluautorem fotografi c-
kých knih Pět třebíčských fotografů 
(2004, 2009) a Třebíčsko - krajina 
mnoha tváří (2007).

Je zastoupen ve sbírkách jednot-
livými fotografi emi a v publikacích 
i v četných soukromých sbírkách v 
zahraničí a v ČR. -zt-

Vystavovat bude Hedbávný

Vernisáž výstavy Miroslava Říd-
kého se uskuteční ve středu 4. listo-
padu v 17 hod. v Malovaném domě 
v Galerii Malovaný dům v Třebíči. V 
kulturním programu vystoupí popu-
lární zpěvák Laďa Kerndl, který na 
výstavu zapůjčí obraz – dvojport-
rét s dcerou Terezkou – věnovaný 
autorem ke zpěvákovým 65. naro-
zeninám. Výstava potrvá do 3. ledna 
2016.

Miroslav Řídký se narodil 6. listo-
padu 1945 v Brně.     Neprofesionál-
ní výtvarník, který nečekaně zemřel 
31. ledna 2012, po celý svůj život  žil 
a tvořil v Třebíči.

Vystudoval Střední průmyslovou 
školu v Třebíči a poté Vysoké učení 
technické v Brně, obor konstrukce 
výrobních strojů. Pracoval nejdříve 
jako konstruktér, později jako ana-
lytik v průmyslových podnicích. Od 
roku 1992 až do svého odchodu do 

Expozice připomene Řídkého

Miroslav 
Řídký

důchodu působil na Městském úřa-
du Třebíč, v posledních letech jako 
vedoucí odboru sociálních věcí. 

Výtvarné činnosti se věnoval od 
dětství. Úspěšně reprezentoval již 
základní školu na krajském i celostát-
ním kole soutěže tvořivosti mládeže. 
V dospělosti se mu stala výtvar-
ná tvorba celoživotním koníčkem. 
Kromě malování různými technika-
mi se věnoval i grafi cké tvorbě, růz-
ným návrhům, plakátům, poutačům 
apod. Po několik let byl mezi členy 
výtvarného kroužku při tehdejším 

SKP v Třebíči, s nimiž se zúčastňo-
val pravidelných výročních výstav. Je 
rovněž autorem návrhů i zpracování 
divadelních scén k zhruba 20 před-
stavením divadelního kroužku v Tře-
bíči-Borovině v šedesátých a sedm-
desátých letech.

V době, kdy pracoval na Městském 
úřadu v Třebíči, vytvořil unikát-
ní malované mapy Třebíče, Jihlavy i 
několika obcí, které se pro propaga-
ci používají dodnes. Po celou dobu 
se kromě již zmíněných aktivit věno-
val převážně olejomalbě, většinou s 
krajinnými nebo městskými motivy. 
Na svém kontě má také řadu portré-
tů, fi gurálních obrazů či kreseb, záti-
ší s kyticemi, ovocem apod. Přestože 
vytvořil již stovky děl, samostatně 
vystavoval pouze dvakrát. Převážně 
svoje práce představoval společně s 
dalšími výtvarníky regionu na výsta-
vách v Třebíči. -zt-

Nové sídlo v ulici Gen. Socho-
ra získal od města Třebíč 
Domácí hospic. 

 Antonín Zvěřina

Novému sídlu Domácího hospi-
ce sv. Zdislavy v Třebíči požehnal v 
pondělí 12. října brněnský biskup 
Vojtěch Cikrle. Hospic je jedním 
ze sedmi v České republice a jedi-
ným z Vysočiny, který byl vybrán 
do pilotního programu ministerstva 
zdravotnictví a Všeobecné zdravotní 
pojišťovny.

„Jedná se o to, že obě instituce zjišťují, 
zda je lepší podporovat domácí hospi-
covou péči, kdy lidé umírají za důstoj-
ných podmínek doma,“ nastínil mluv-
čí třebíčské charity Petr Palovčík. 
V příštím roce by mohl na základě 
i třebíčských zkušeností vzniknout 
nový systém fi nancování hospicové 
péče v rámci celé ČR.

V budově v ulici Generála Sochora 
dříve sídlila mateřská školka. Město 
budovu charitě pronajalo za symbo-
lickou částku. Vedle koordinátorů, 
lékařů a zdravotních sester hospice 
tam mají své zázemí i osobní asis-
tentky a pečovatelky. 

Opravená budova obsahuje mimo 
jiné dispečink a kontaktní místo či 
ambulanci a umožňuje další roz-

Třebíčský hospic sídlí v novém

BISKUP Vojtěch Cikrle v družném hovoru s vedoucí hospice Evou Vrábelovou.
 Foto: Antonín Zvěřina

voj těchto služeb. Na realizaci při-
spěla Nadace ČEZ částkou 400 tisíc 
korun, 220 tisíc korun věnovala na 
koupi nezbytného automobilu. Cel-
kem si akce vyžádala více než milion 
korun. 

„Zajišťujeme specializovanou, mul-
tidisciplinární, paliativní péči, kte-

rá je zcela srovnatelná s péčí, jaké by 
se dostalo pacientovi v nemocnici, 24 
hodin denně, sedm dní v týdnu rodi-
nám nabízíme nejen přítomnost lékařů 
a sester, ale pomoc sociální, psychotera-
peutickou a duchovní,“ uvedla vedou-
cí hospice Eva Vrábelová.

Koláč pro hospic 
skončil úspěchem 
Sbírkově - propagační akce Oblast-

ní charity Třebíč, jejíž výtěžek je určen 
Domácímu hospici sv. Zdislavy, skon-
čila úspěchem.  Studenti nabízející 
„Koláč pro hospic“ za jediný den zís-
kali 16.663 Kč. 

Kdo přispěl do pokladničky alespoň 
desetikorunou na Domácí hospicovou 
péči Třebíč, obdržel informační letá-
ček této služby a návdavkem si odnesl 
i chutný koláč. „Ani špatné počasí neo-
hrozilo průběh akce, zájem byl veliký a 
nezbyl jediný koláček“ raduje se organi-
zátorka akce Eva Vráblová.

„Děkujeme všem dárcům, kteří podpo-
řili svým příspěvkem tuto službu, studen-
tům za jejich nasazení pro dobrou věc a 
vedení Střední zdravotnické školy Třebíč 
za uvolnění studentů na tuto akci,“ doda-
la Vráblová.  -zt-

Začne oprava 
mostu do Zámostí
Rada města rozhodla uzavřít s Kra-

jem Vysočina smlouvu o právu provést 
stavbu mostu přes řeku Jihlavu z vnitř-
ní části města do Podklášteří. „Potře-
buje k tomu využít i pozemky v majetku 
města pro zábor dočasný i zábor trvalý. 
Nyní se jedná o pronájem dočasný, vše 
ostatní se bude řešit po dokončení stavby,“ 
nastínil starosta Pavel Janata (KDU-
ČSL). Netajil, že zahájení stavby záleží 
na tom, jak rychle kraj dokáže vyřídit 
veškeré potřebné náležitosti. „Máme již 
žádost o územním rozhodnutí,“ doplnil 
místostarosta Vladimír Malý (ČSSD). 
Kraj má na stavbu vyčleněny peněžní 
prostředky pro příští rok a proto Malý 
věří, že se v tomto termínu uskuteční a 
most se otevře do zimy příštího roku. 

Most bude mít tři pruhy, jeden ve 
směru do Podklášteří a dva směrem ke 
Komenského náměstí, přičemž pro-
střední bude sloužit jako odbočovací 
na Karlovo náměstí.     -zt-
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Třebíčské noviny žijí 20 let

1995 – 1999. Formát měsíčníku byl 
velký, novinový. Vycházel černobíle, 
barevná byla pouze inzerce. 

2015. Současná podoba Třebíčských 
novin. 

1999. Titulní strana zmenšeného for-
mátu novin se v tomto roce změnila 
v upoutávku na články uvnitř listu. 

2006. Od tohoto roku vychází Tře-
bíčské noviny v podobě, která se až na 
malé obměny příliš nezměnila. 

Zabráni do práce, slyšíme zaklepá-
ní na dveře redakce Jihlavských listů. 
Dále. Vchází vyšší starší muž s vážnou 
tváří a v dlouhém kabátě. „Jsem také 
novinář, Miloslav Zeman, a potřebuji 
něco poslat do Rovnosti a ČTK. Mohl 
bych to poslat od vás?“ 

Vyzařovala z něj elegance a důstoj-
nost, ale i jakási odtažitost. Až měl 
člověk chuť říci ne. To k nám budou 
chodit všichni novináři z jiných novin 
posílat své zprávy…? Jihlavské lis-
ty tehdy, v počátku devadesátých let, 
ještě sídlící v bývalé budově OV KSČ 
a ONV, měly totiž jako první v celé 
budově fax. A chodili k nám lidé i ze 
sociálky a jiných pracovišť s prosíkem, 
aby si mohli fax poslat nebo přijmout.

Toho důstojného muže jsem pak 
párkrát viděl na různých akcích. Zna-
lý a profesionální, tak se dal zpovzdá-
lí charakterizovat, i když jsem se o něj 
víc nezajímal. To až za pár let, kdy jsme 
již byli zkušenější a vymysleli vydávat 
měsíčník pro Třebíč - Třebíčské novi-
ny, které by mohli občané města dostá-
vat zdarma každý měsíc do schránky. 
Kde ale vzít redaktora? 

Není ten Míla Zemanů z Třebíče? 
Psát umí velmi dobře, ještě někoho 
sehnat na reklamu. A tak v roce 1995 
vznikly Třebíčské noviny, které vydává 
naše vydavatelství. A vycházejí dodnes 
– už dvacet let. Psát je začínali Míla 

Novinář se smyslem pro fair play

Mgr. Miloslav Zeman
(1933 - 2012)

Když jsem se poprvé setkal s Ott ou 
Zejdou, nějak jsem mu nemohl přijít 
na chuť. Připadal mi takový obhroub-
lý, neotesaný, zkrátka člověk, který 
mému srdíčku není zrovna nejblíž. 
Vážně jsem nevěřil, že se jednou stane 
jedním z mých největších kamarádů.

Má cenu vzpomínat na všechno, co 
jsme spolu zažili? Začněme tím, na 
čem jsme spolupracovali. Ten rok vám 
přesně neřeknu, ale v té době třebíč-
ská hokejová reprezentace měla šanci 
postoupit z potupné druhé ligy do té 
první. 

Otík tam samozřejmě nemohl, jako 
zuřivý sportovní redaktor, chybět. 
Nechyběl jsem tam ani já. Zatímco 
Otík, s napětím celého svého srdce, 
sledoval děj zápasu, a věřil, že se dosta-
ne do kýženého výsledku, já bloumal 
po stadionu, hledal věci, věty, zážitky 
pro reportáž. 

Podařilo se! Všeobjímající těla, 
radost, slzy. Otík to oslavil po svém. 
Ale druhý den přišel s tolika názory, že 
by tomu nikdo neuvěřil. Stránka stála 
za to. 

„Dobře jsme to zpracovali,“ řekl mi 
o několik dní později, a já to bral jako 
veliké ocenění.  

Náš kamaráčoft  pokračoval. Do té 
míry, že jsem byl, spíš byli, u něj něko-
likrát na návštěvě. Ještě dnes mrknu, 
kde jsou ty okna, za kterými se tak 
krásně sedělo a rozjímalo. 

„Zejdánek nic špatného nepije,“ vítal 
nás domácí pán. A pak jsme pili a plka-
li, a v noci nás domácí pán pouštěl do 
ulice rozjařené nejen z alkoholu, ale i 

To by nebyl Otto Zejda

Zeman s Ott ou Zejdou. 
Když se na mne potom Míla, už jako 

můj kolega, obrátil, zda bych nemohl 
svědčit u třebíčského soudu v kauze 
privatizace Horáckých novin, v níž se 
střetl s Františkem Rynešem, pod kte-
rým nějaký čas pracoval, neváhal jsem. 
Mílu jsem již poznal nejen jako výbor-
ného novináře, ale i jako velmi slušné-
ho a poctivého člověka. Pro pravdu 
někdy až zarputilého. 

Soudkyně se mne ptala na to, jakým 

způsobem redaktor pracuje, zda se 
může stát, že o něm nějakou dobu 
šéfredaktor neví, a zda mi pan Ryneš 
nebo někdo jiný v souvislosti s Horác-
kými novinami nevolal. Odpovídal 
jsem po pravdě a nadneseně řečeno 
„nit na Rynešovi nezůstala suchá“. O 
to víc mne Ryneš ještě v soudní síni 
šokoval. 

Když bylo jednání ukončeno, přišel 
ke mně, podal mi ruku a prohlásil, že 
jsem byl jediný, kdo zde mluvil prav-
du. Na má slova, že na něm „nit nezů-
stala suchá“ s úsměvem odpověděl, 
že to je jedno a zda s ním nepůjdu na 
kávu. Nešel jsem. 

Míla skvěle vedl Třebíčské noviny, 
psal výborné články a pozorně sledo-
val vývoj podivné privatizace Horác-
kých novin, které vedl zmíněný Ryneš. 
To se nakonec podepsalo na jediné 
rozepři mezi námi. 

Míla chtěl, aby byla privatizace a 
František Ryneš v novinách číslo co 
číslo. Já to odmítal a tvrdil, že to je 
kontraproduktivní a že se o kauze 
má psát jen tehdy, když se někam dál 
posune - soudem, dalším rozsudkem, 
obviněním… 

„Ne, když je nějaká špatnost, či zlo, 
musí se o tom psát stále! Nesmí se 
rezignovat, musí se to lidem opakovat. 
Pořád!“ oponoval mi. Náš spor vyvr-
cholil, když jsem mu nedovolil otisk-

nout články, které opakovaly již otiš-
těné. Podřídil se, ale hluboce se mnou 
nesouhlasil. Mrzelo mne to. 

Míla, to však nebyl jen novinář, ale 
též velký sportovec a od šedesátých let 
zanícený atletický funkcionář, rozhod-
čí. V letech 1968 až 1995 byl členem 
sportovně technické komise atletické-
ho ústředí. Jeho práci ocenily stovky 
sportovců v brněnských i třebíčských 
atletických oddílech, stejně jako atleti 
Jihlavského a Brněnského kraje.

Jeho láska ke sportu a umění čti-
vě psát daly vzniku několika knihám: 
Hokejový profesor - o životních osu-
dech československé hokejové legen-
dy Vladimíru Bouzkovi, Osmdesátile-
tá královna - o třebíčské atletice i další 
sborník o třebíčské tělovýchově. 

Ani netuším, zda již byl překonán 
jeho letitý okresní rekord v hodu kla-
divem – 47,94 m. Vím ale, že byl spor-
tovcem i novinářem tělem i duší. A 
čestnost a smysl pro fair play přenesl 
ze sportu do novinařiny. Nenapsal by 
něco, čemu by nevěřil.  

Dodnes často přemýšlím, zda s tím 
zlem neměl Míla pravdu. Nemá se o 
„zlu“ psát stále, upozorňovat na něj a 
opakovat a opakovat…? Nestane se 
tak ale jeho popisování za čas únav-
ným čtením, které příště přeskočíme? 
A nevědomky mu tak ustoupíme z 
cesty? Petr Klukan 

z toho, že to byl setsakramentsky pěk-
ný večer, částečně i noc. 

Myslel jsem si, že takový živočich 
nemůže umřít. Stalo se. Měli jsme 
obavy o jeho zdraví. Ležel na chirur-
gickém oddělení u svého, troufnu si 
říct, i mého kamaráda, primáře Ládi 
Nováčka. Volal jsem mu těsně před 
tím, než kamarád Ott a přešel tam, kde 
je mu určitě dobře.

„Končí,“ pravil mi Láďa, a pak jsme 
mlčeli, a možná položili sluchátko ve 
vteřině stejně. Díval jsem se na rakev a 
do očí se mi draly slzy. Láďa Nováček 
mu říkal: „Ty kdybys tolik nechlastal a 
nekouřil, byl bys tady do sta let!“ Ale 
byl by to Ott o Zejda?

  Antonín Zvěřina

Ott o Zejda
(10. 4. 1928-28. 12. 2000)
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Na středověkém hradu Helfštý-
ně ze 13. století se poslední srpno-
vý víkend konal 34. ročník setká-
ní uměleckých kovářů pod názvem 
Hefaiston. 

Na největší setkání kovářů letos 
dorazilo 549 mistrů černého řemesla 
z 19 zemí světa. 

Kromě pravidelně nejvíce zaregis-
trovaných kovářů z Čech a Sloven-
ska měly bohatou účast jako každo-
ročně Německo, Rakousko a Itálie. 

Kromě dalších evropských států 
byl početnější skupinou zastoupen i 
Izrael. Přijeli i kováři z Kanady, USA 
a Austrálie.

Kováři, kteří se přihlásili k demon-
straci kovářského řemesla, předvádě-
li svoje dovednosti na místě. 

Měli k tomu k dispozici třináct 
výhní, na kterých během dvouhodi-
nového limitu vytvářeli práce pod-
le vlastního návrhu. Za celý víkend 
jich bylo zhotoveno 37. Kromě nich 
se v celém areálu hradu vystavovalo 
dalších 334 exponátů. 

Mezi návštěvníky, kterých festival 
kovářství navštívilo přes třináct tisíc, 
největší sympatie vzbudil Buvol od 
Jiřího Dudka. 

Mezinárodní devítičlenná komise  
vybírala nejkvalitnější práce v sedmi 
kategoriích. 

Ve dvou kategoriích žákovských 
prací byli oceněni žáci Střední prů-
myslové školy Třebíč, studujícím 
pod vedením učitelů M. Štěpánka, 
K. Kováče a L. Jana obory umělecký 
kovář a pasíř.

První cena v kategorii Šperky za 
soubor vystavených šperků Achát 
patří Aleně Svobodové. 

Stejnou cenu získal v kategorii Kla-
sické kovářské dílo Svícen Tomáš 
Vávra. 

Umělečtí kováři se na Helfštýně 
setkávají od roku 1981 vždy posled-
ní víkend v srpnu a propagují tam 
kovářské řemeslo.  -zt-

Třebíčští umělečtí kováři 
na hradě Helfštýně uspěli

Zástupci města v pátek 11. září slavnostně otevře-
li veřejná prostranství v Třebíči - Borovině. Revi-
talizace přibližně tří hektarů brownfi eldu v areá-
lu bývalé továrny BOPO trvala zhruba rok a dva 
měsíce a celková výše nákladů byla 41 milionů. 

Město pro revitalizaci získalo dotaci z Regionál-
ního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 
ve výši 70 procent, zbylých třicet procent hradilo z 
vlastních zdrojů. 

„Letos jsme zde již na několikátém slavnostním stří-
hání pásky a s každou další malou slavností v tom-
to areálu si osobně stále více uvědomuji, jak důležité, 
prozíravé a správné bylo rozhodnutí se do revitalizace 
pustit. Nesmírně si vážím těch, kteří revitalizaci celé-
ho areálu iniciovali. Byli to třebíčští podnikatelé a také 
moji předchůdci ve vedení města,“ zahájil slavnostní 
otevření starosta Pavel Janata.

„Dotace, kterou jsme na revitalizaci získali, byla 
přímo určena na podporu projektů, kde spolupracuje 
soukromý a veřejný sektor, a to bylo jako šité na míru 

právě naší Borovině. Vzniklo zde šest nových parkovišť 
s 93 parkovacími místy. Délka rekonstruované silni-
ce je 850 metrů, plocha nově založené či rekonstruo-
vané zeleně je téměř půl hektaru. V současnosti je zde 
zaměstnáno zhruba 200 lidí,“ shrnul fakta místosta-
rosta Pavel Pacal.

„V roce 2007, když se otevřel Regionální operač-
ní program na veřejná prostranství, za námi přišla 
Marie Černá s tím, že v Třebíči je zanedbaná oblast 
Borovina a že město vidí příležitost tuto část zvelebit. 
Marii Černou jsme odrazovali s tím, že nemůžeme 
podpořit veřejné prostranství, když ještě nežijí ty budo-
vy. V té době se namanul projekt Alternátoru a začal 
se rozvíjet projekt Domu dětí a mládeže. Začali jsme 
věřit tomu, že to Třebíč myslí vážně a že se to podaří,“ 
zhodnotila počáteční kroky Erika Štefl ová z Regio-
nálního operačního programu.

V areálu jsou zhotoveny kompletní nové inženýr-
ské sítě, dopravní napojení, doprovodná infrastruk-
tura - veřejné osvětlení, obnovené či nové chod-

níky, parkoviště, stezka pro cyklisty, plochy pro 
volnočasové aktivity, multifunkční a dětské hřiště, 
přírodní amfi teátr i ohniště pro zvýšení atraktivity 
lokality. 

Mezi další plány místních podnikatelů patří také 
vybudování supermarketu. Uvedl to Miloslav Pop, 
zástupce společnosti JMA s tím, že předběžná jed-
nání vede s řetězcem Billa. 

Richard Horký, fi rma TT S, zase plánuje do Boro-
viny přestěhovat sídlo svojí fi rmy a přestavět budo-
vu takzvaného Experimentu na 56 mezonetových 
bytů včetně 56 parkovacích stání. Budova společ-
nosti Selva shoes dostane novou fasádu a v plánu je 
také kavárna s cukrárnou.

Slavnostního otevření se zúčastnila také Simeo-
na Zikmundová, náměstkyně ministryně pro míst-
ní rozvoj, ředitel Vodárenské akciové společnosti 
Jaroslav Hedbávný, za Lesy ČR Aleš Rusek, majite-
lé pozemků v Borovině a další hosté. Ti všichni si 
na závěr areál prohlédli. -zt-

Veřejná prostranství jsou otevřená

Jan Antonín Baťa má v areálu bývalé-
ho podniku BOPO v Třebíči pamětní 
desku. Společně se starostou Pavlem 
Janatou a podnikatelem Richardem 
Horkým ji odhalila vnučka Jana Anto-
nína Bati Dolores Baťa. Ta do Třebíče 
přiletěla až z Brazílie. 

„Jsem velice rád, že všichni, kteří se 
podílejí na rekonstrukci bývalé továrny, 
nezapomínají na minulost,“ konstatoval 
Janata. Doplnil, že mezi tyto aktivity 
spadá i odhalení pamětní desky. „Mys-
lím si, že je to další krůček k celkové reha-
bilitaci této části Třebíče. Veliké poděko-
vání si zaslouží Richard Horký, který se o 
tento akt také zasloužil,“ poznamenal.

„Mám velikou radost, že jsem opět 
v Třebíči. A že Baťův duch tady stále ži-
je. Jana Antonína vychoval Tomáš Baťa 
a Jan se stal jeho pokračovatelem. Byli 
to lidé s velice pozitivní energií,“ řekla ve 
svém projevu Dolores Baťa. 

Zdůraznila také jejich vlastenectví a 
DOLORES BAŤA si pamětní desku na památku vyfotografovala.
 Foto: Antonín Zvěřina

Vnučka odhalila pamětní desku dědovi
lásku k rodné vlasti. „Věřím, že dědeček 
někde je, někde žije, i když od jeho úmrtí 
uplynulo padesát let. A že je velice spoko-
jený. Moc vám děkuji,“ podotkla.  

Následovala prohlídka komentova-
ná Horkým, který paní Dolores ukázal, 
co všechno se v areálu od její poslední 
návštěvy před dvěma a půl rokem změ-
nilo. Nastínil také příští kroky. Vzácná 
návštěva si nenechala ujít ani prostory 
Ekotechnického centra Alternátor. Pre-
miéru měl i dokument České televize o 
rodině Jana Antonína Bati.

Závěrečné slovo opět patřilo paní 
Dolores, která zavzpomínla na svého 
dědečka, jeho zakládání měst v Brazí-
lii, jeho vlastenectví, jeho krásný vztah 
k rodině a skrývaný stesk po své domo-
vině. Celé akce se zúčastnil také třebíč-
ský zastupitel Milan Šťástný. Dolores 
Baťa předal svoje maturitní vysvědčení. 
„Vyučil jsem se tady ševcem, takže to ode 
mě byla taková malá pozornost,“ uvedl.   

 -zt-

Na břehu Vltavy v centru Českého 
Krumlova najdete historickou krč-
mu U dwau Maryí. Je potěšením tam 
posedět. V zářijové nabídce Městské-
ho kulturního střediska najdete kon-
certy Marie Rott rové a Američanky 
Marylin Oliver. Bylo potěšením je 
vyslechnout. Rott rovou ve velkém sále 
Pasáže, Američanku při stolové úpra-
vě v Národním domě. Českou Marii 
za doprovodu folkové skupiny Neřež, 
zaoceánskou s triem jazzmanů. 

Neřež pro potřeby velkého koncertu 
rozšířili obsazení na sedm členů včet-
ně tradičního doprovázeče Rott rové, 
klávesisty Petra Freunda. Inspirátor 
evropského turné Marylin Oliver, hráč 
na hammondky Jan Kořínek, se nao-
pak místo své kapely Groove spokojil s 
účastí kytaristy Jiřího Mikšíčka a bube-
níka Tomáše Vokurky. 

Ústřední dvojice Neřež, Zdeněk 
Vřešťál a Vít Sázavský, se ukázněně 
podřídila tomu, že hlavní hvězdou 
večera je Marie Rott rová, a spokojila 
se  krátkým blokem svých novějších 
skladeb vesměs z alba Kolektivní vina. 

To na Kořínkovi, který s dlouhými 
zkadeřenými vlasy vyhlíží jako mla-

dý Mozart ve fi lmu Amadeus, bylo od 
prvního okamžiku znát, že si přijel do 
Třebíče zahrát a že bude se svými spo-
luhráči rovnocenným partnerem zpě-
vačce, která má vše dáno tím, že je pra-
neteří Muddyho Waterse. 

Marie Rott rová sice takovou perso-
nu mezi předky nemá, ale jako česká 
„Lady Soul“ to nepotřebuje. S výjim-
kou Marty Kubišové je jedinou zpě-
vačkou naší pop music, která si může 
stát za vším, co ve své kariéře uděla-
la. A tak si celkem lehce dovolí vzkří-
sit perlu Zuzany Navarové Já s tebou 
žít nebudu, stejně jako když jí Vít 
Sázavský nahradí Pavla Bobka v duetu 
S tím bláznem si nic nezačínej. 

A nikdy neudělá chybu podobně 
jako John Wesley Harding, jak jednou 
napsal Jiří Černý právě o Bobkovi. Tře-
bíčský koncert tak po několika přídav-
cích logicky skončil Bílým koněm, co 
pádí vlaku vstříc a nebylo v tom nic 
banálního. A americká Marie, přesněji 
Marylin? Jakkoli jí předcházela pověst  
další z mnoha královen blues, se vším 
repertoárem i výrazem to byla taky 
Lady Soul. Bylo potěšením se obou 
koncertů zúčastnit.  Milan Zeibert    

Chvála koncertů dvou Marií
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Třebíčské centrumDivadla a koncerty

Zámek Valeč

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

  1.11. neděle  MUDr. Divišová Marcela  Rouchovany 329 675 57 Rouchovany  568 865 214
  7.11. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám.n. Oslavou 568 620 248
  8.11. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám.n. Oslavou 568 620 248
14.11. sobota  MUDr. Fafílková Božena  Vltavínská 1346  674 01 Třebíč   568 808 218
15.11. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám.n. Oslavou 568 620 248
17.11. svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám.n. Oslavou 568 620248
21.11. sobota  MUDr. Götzová Blanka Komen. nám. 30  675 51 Jaroměřice   568 440 306
22.11. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám.n. Oslavou 568 620 248
28.11. sobota  MMUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám.n. Oslavou 568 620 248
29.11. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Nám.n. Oslavou 568 620 248

14. 11. / Hotel Zámek Valeč/ Sva-
tomartinské hody s cimbálovou 
muzikou Jožky Šmukaře, rezervace 
v recepci

29. 11. / Hotel Zámek Valeč/ 
Vánoční trhy - stánky s výrobky, 
občerstvení, vystoupení dětí rozsví-
cení stromečku

Úterý 3. 11. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž

ANETA LANGEROVÁ – NA 
RA DOSTI 2015

Koncert za doprovodu kapely a 
smyčcového tria 

Středa 4. 11. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž, II. předst. ab. sk. B

DIVADLO ANTONÍNA DVO-
ŘÁKA  PŘÍBRA M

Woody Allen, Ondřej Sokol: 
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO 
ŠKORPIÓNA

Pátek 6. 11. v 19 hod. – Národní 
dům

BESEDA S JOSEFEM KLÍMOU 
aneb ŽIVOT REPORTÉRA 

Beseda s publicistou, spisovate-
lem, scénáristou a několikanásob-
ným držitelem ceny TýTý Josefem 
Klímou. 

Sobota 7. 11. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž

MISS HORÁCKA  2015
Moderuje: Lukáš Hejlík
Host: Hana Mašlíková a Atmo 

Music
Druhý ročník soutěže krásy MISS 

Horácka 2015. Módní show Salonu 
Tereza.

Sobota 7. 11. v 19 hod. – Národní 
dům MIMOABONENTNÍ PŘED-
STAVENÍ

Jaroslav Dušek, Don Miguel Ruiz: 
ČTYŘI DOHODY: Láska  Vztahy  
Přátelství

Neděle 8. 11. v 19 hod. – Národ-
ní dům

MIMOABONENTNÍ PŘEDSTA-
VENÍ

Jaroslav Dušek, Don Miguel Ruiz: 
PÁTÁ DOHODA

Pondělí 9. 11. v 19 hod. – Národ-
ní dům

DRUHÁ TRÁVA & ROBERT 
KŘESŤAN 

Úterý  10. 11. v 18 hod. – foyer 
divadla Pasáž

II. koncert KPH 
Klavírní recitál OLGY PLUNKO
Host: RA DEK BAGÁR - vítěz dět-

ské klavírní soutěže 

Středa  11. 11. v 11.11 – Karlovo 
náměstí

SVATOMARTINSKÉ SLAV-
NOSTI

Slavnostní příjezd svatého Martina, 
který věští zimu a blížící se Vánoce. 
Celodenní program, bohaté občerst-
vení, ohňostroj.

Program:
11.11  Zahájení, otevření  Svato-

martinských vín
11.20  Celodenní program: Kar-

mína – historická hudba, Divadlo 
Koráb – pohádky pro děti, Siderea 
- taneční skupina, Páni z Rukštajna, 
Grál – skupiny historického šermu

16.00  Mše svatá ke svátku patro-
na kostela sv. Martina

16.30  Příjezd sv. Martina
17.00  Varhanní koncert (Anna 

Kolaříková) – kostel sv. Martina
17.15  Pasování malých rytířů
17.30  Cimbálová kapela Lália
18.30  Ohňostroj
18.45  Quanti Minoris – dobová 

1.-30. 11.  PODZIMNÍ SLAV-
NOSTI s VZP Akce na podporu 
tělesného i psychického rozvoje a 
zdraví

1.-30. 11.  LISTOPAD - RODIN-
NÁ TABU (kampaň Sítě MC)

2. 11.  10.30-12 Klub Miminko: 
Podzimní herbář - bylinky pro 
zdraví

3. 11.  10.30-12 Odměny a tresty 
ve výchově

4. 11.  14-15.30 DÍTĚ V BEZPE-
ČÍ

5. 11.  8-17 JABLÍČKOVÁ SLAV-
NOST

5. 11.  10.30-12 Zlatá, žlutá, čer-
vená (rozvoj schopností poznávání, 
kreativity a barevného cítění dětí)

5. 11.  18-20 Rukodělný kurz: 
Podzimní lucerny

6. 11.  10.30-12 Klub Batole: Úlo-
ha jednotlivce v rodině

6. 11.  18-20 Muzikoterapeutická 
relaxace

9.-13. 11.  Biopotraviny a potravi-
ny zdravé výživy

9. 11.  10.30-12 Klub Miminko: 
Ladovský podzim - obrázky a říkadla

9. 11.  14-16 MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autistic-
kého spektra

9. 11.  od 16.30 hod. FÓRUM 
ZDRA VÉHO MĚSTA - pojďme 
společně najít 10 NEJ problémů 
našeho města

10. 11.  10.30-12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Kapustové karba-
nátky

11.10. 15-16.30 Podzimníč-
ky pro malé i velké - vlastnoručně 
vyrobená dekorace potěší nejvíce

12. 11.  8-17 PODZIMNÍ VARI-
ACE - práce s přírodninami, rozvíje-
ní jemné motoriky a kreativity

12. 11.  18-21 Rukodělný kurz: 
Kolážová krabička

13. 11.  10.30-12 DÍTĚ V BEZ-
PEČÍ: Stres v rodině

13. 11.  17-19 PLAVE CELÁ 
RODINA – společné sportování v 
aquaparku Laguna

16. 11.  10.30-12 Klub Miminko: 
Mezinárodní den předčasně naro-

Dvě zajímavé akce připravila na lis-
topad Poradna Ruth Třebíč. Ve čtvr-
tek 5. listopadu ve spolupráci s Ligou 
pár páru zve na přednášku manželů 
Soukupových - Jak mít šťastné, stabil-
ní manželství. Koná se od 17 hodin na 
Karlově náměstí 41/30 v Třebíči.

V přednášce se zájemci dozví, jak 
lze podporovat partnerské vztahy. 
Lektoři uvedou i některé moderní 
vědecké poznatky o lidské plodnosti. 
Zaměří se na morální otázky manžel-
ství a sexuality. 

Poradna Ruth Třebíč a Familia Felix 
ve spolupráci s třebíčskými farnostmi 
pořádá v sobotu 21. listopadu program 
Mgr. Evy Muroňové Ph.D. – Naplnil 
se čas od 9 do 16 hodin. na Karlově 
náměstí 41/30 v Třebíči.

Během programu se budou moci 
zájemci teoreticky i prakticky seznámit 
s materiálem „Aby malé bylo velké“ a 
se způsobem práce, který odpovídá 
cílům obecné výchovy a klade důraz 
na náboženskou výchovu a na předá-
vání hodnot křesťanské víry.  -zt-

Zaměří se na manželství

muzika s keltskými kořeny
 
Sobota 14. 11. v 15 hod. – diva-

dlo Pasáž
LOUTKOHERECKÁ SKUPINA 

LOUDADLO PRA HA
Peter Ďurica, Ernest Vaĺko: VESE-

LÁ POUŤ

Úterý 17. 11. v 15.30 - 18 hod. – 
DDM, expozice Cesty časem, Karlo-
vo náměstí

SVĚTLO PRO 17. LISTOPAD 
Oslava státního svátku, spojená s 

lampiónovým průvodem.
Program: 
15.30 - 17.30 - výroba lampiónu 

v Domě dětí a mládeže (DDM) v 
Borovině a v Expozici Cesty časem v 
třebíčském předzámčí.

17.30 - odchod lampionového 
průvodu od DDM a od Expozice 
Cesty časem.

18.00 - Karlovo náměstí - proslov 
starosty města Třebíče Ing. Pavla 
Janaty, vystoupení Josefa Valy a dět-
ského pěveckého sboru SLUNKO 
pod vedením Heleny Noskové.

Pátek 20. 11. v 19 hod. – expozi-
ce Franta

LOS RUMBEROS

Sobota 21. 11. v 19 hod. – diva-
dlo Pasáž

MICHAL HRŮZA a kapela Hrů-
zy „Hrůza v divadle tour“

Pondělí 23. 11. v 19 hod. – diva-
dlo Pasáž II. předst. ab. sk. A

DIVADELNÍ SPOLEK KA ŠPAR 
PRA HA

Anton Pavlovič Čechov: VIŠŇO-
VÝ SAD

Neděle 29. 11. od 10 do 17 hod. 
– Třebíčské předzámčí

JEŽÍŠKOVY DÍLNIČKY V 
EXPOZICI CESTY ČASEM

Neděle 29. 11. v 17 hod. – diva-
dlo Pasáž

VÁNOČNÍ KONCERT 
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE

Pondělí 30. 11. v 19 hod. – 
Národní dům

ZDENĚK TROŠKA 
„Troška humoru se Zdeňkem Troš-

kou“ 

zených dětí - NEDOKLUBKO
18. 11.  10.30-12 DÍTĚ V BEZ-

PEČÍ: Ostrov rodiny
19. 11.  8-17 AKTIVNĚ A SPO-

LU: Stolní hry pro volný čas - akce 
pro celé rodiny

19. 11.  14.30-16 Zdravá dílna: 
Cizrnový salát

19. 11.  15-16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Cizrnová polévka

19. 11.  16-19 RUKODĚLNÉ 
WORKSHOPY na téma PODZIM 
POTĚŠÍ

20. 11.  10.30-12 Klub Batole: 
Kouzlíme z kaštánků

20. 11.  12-16 BAZÁREK HRA -
ČEK a DĚTSKÝCH KNIH

23. 11.  10.30-12 Klub Miminko: 
Čím se zahřát? Hřejivé účinky koře-
ní aneb příroda pomáhá

23. 11.  14-16 SPECIFICKÉ 
PORUCHY UČENÍ (paměťové 
mapy, učení snadno a rychle - setká-
ní rodičů)

24. 11.  10.30-12 FAIR TRA DE - 
co o něm víme?

25. 11.  14-18 OKNA i OČI i 
SRDCE dokořán

26.-27. 11.  Jsou si ŽENA a MUŽ 
ROVNI?

26. 11.  8-17 Poklady skryté v 
knihách - prezentace spojená s bese-
dou

28. 11.  9-17 ENNEAGRA M 
(Vzdělávací seminář z oblasti 
osobnostního rozvoje)

28. 11.  14-17 Tvořivé odpoled-
ne: Adventní věnce

30. 11.  10.30-12 DÍTĚ V BEZ-
PEČÍ:: Odměny nebo tresty?

Klub zdraví Třebíč
Neděle 8.11. 15 – 18 hodin Rela-

xační tvořivé odpoledne Výroba 
náramků

Sobota 14.11. 17 – 18 hodin 
Přednáška Já jsem OK, Ty jsi OK. 
Přednáší Th B. David Kogut.

Neděle 15.11. 15 – 18 hodin 
Relaxační tvořivé odpoledne Papí-
rové dekorace a přání

Místo konání akcí:  Adventní dům, 
Jungmannova 16, Třebíč



Znáte to sami, stojíte přede dveř-
mi svého domu či bytu a plácáte se 
po všech kapsách... kde jen ten klíč 
může být?

Pokud se klíč nachází na vaší stra-
ně dveří je to dobré, pokud zůstal 
při odchodu uvnitř, čeká vás shá-
nění odborníka, který vám otevření 
dveří zajistí.

„U dnes dodávaných dveří je bez-
pečnostní standard vyšší než tomu 
bývalo dříve a není vůbec snadné jen 
zaklaplé dveře bez použití klíče ote-
vřít.” říká Pavel Sedláček z fi rmy 
Okna&Company a dodává: „Je to 
často díky samozamykacím bezpeč-
nostním zámkům, které jen zabouch-
nutím vysunou několik závor a tím 
zajistí bezpečí vaší domácnosti před 
zoději a pokud nemáte klíč, tak i před 
vámi.“

V takových případech hledá-
me jakkoliv pootevřené okno, kte-
rým se následně dostaneme dov-
nitř, nebo využíváme další metody. 
Uživatele to každopádně stojí čas i 
peníze. Klíče je tedy dobré si hlídat, 
nebo náhradní schovat u známých. 

Moderní domovní dveře si žádají nové technologie

„Nyní se stále častěji využívá řešení, 
se kterým vás tyto trable nečekají,“ 
oznamuje  Sedláček. „Pokud poří-
díte dveře vybavené čtečkou papilár-
ních linií .. snímačem otisku prstu 
chcete-li ..a záložním zdrojem, na 

klíč od domu můžete zapomenout.“ Do 
paměti se dá uložit až 150 otisků, což 
dovolí všem členům rodiny autori-
zovat více prstů a tím zvýšit komfort 
otevírání, použijete ruku, která je 
právě volná, a nemusíte přehazovat 
tašku z ruky do ruky. „Na tento sys-
tém otevírání dveří máme velice kladný 
ohlas. Nastavení, přidávání dalších čle-

nů rodiny a obsluha je tak snadná, že 
ji uživatel běžně zvládne sám a přitom 
se jedná o vyšší úroveň zabezpečení, 
než odemykání klíčem..“, říká technik 
Okna&Company a vyzývá nás, ať se 
schválně pokusíme vystavené dveře 
otevřít za použití jakéhokoliv jiného 
prstu, než který nám předtím do sys-
tému uložil. Nejde to.  (t11-oknaD)

Přijdte si 
pro nový katalog 
vchodových dveří!

Stavíme, bydlíme
STRANA 9

Město v uplynulých dnech začalo 
pracovat na rozšíření sítě veřejného 
osvětlení v Třebíči a místní části Ptá-
čově. Práce v obou lokalitách budou 
dokončeny do poloviny listopadu. 

„V Týnském údolí dojde k pro-
dloužení stávajícího veřejného osvětle-
ní, které nyní končí u dětského hřiště, 
za plaveckým areálem Laguna. Pokra-
čovat bude směrem k ulici J. Heyrov-
ského. Přibude zde devět nových lamp 
s úspornými LED parkovými svítidly,“ 
popsal práce místostarosta Milan 
Zeibert. 

Další rozšíření sítě osvětlení se 
týká místní části Ptáčov, kde dojde 
k výstavbě nového veřejného osvět-
lení. 

„V rodinné zástavbě směrem na 
Trnavu, která v současnosti není osvět-
lená, budou postaveny čtyři nové lam-
py. K osvětlení budou použita úsporná 
LED parková svítidla, která svítí do 
spodního prostoru,“ doplnil Zeibert. 
Nové veřejné osvětlení bude částeč-
ně hrazeno z dotace Kraje Vysočina, 
z grantového programu Rozvoj ves-
nice 2015.   -zt-

V Týnském údolí a v Ptáčově 
bude víc světla z nových lamp

Třebíč se těší zájmu novinářů a 
tour operátorů z celého světa. Japon-
sko, Rusko, Izrael, Indie, Velká Bri-
tánie či USA – destinace, ze kterých 
do Třebíče během měsíce října zaví-

tali novináři, tour operátoři a zástup-
ci velkých cestovních kanceláří. Při-
jel také předseda Uralské asociace 
cestovních kanceláří. 

Pro každý press trip, organizovaný 

Památky lákají návštěvníky z celého světa
agenturou Czechtourism, připravily 
průvodkyně z Městského kulturního 
střediska Třebíč speciální nabídku 
podle požadavků. 

Někdy se jednalo o celodenní pro-
gram, nebo třeba jen dvouhodinové 
zastavení s prohlídkou toho nejzají-
mavějšího, co město nabízí. 

Například ruská delegace strávila 
spolu s televizním štábem v Třebíči 
celý den. 

Mezi největší atraktivity pat-
ří samozřejmě památky UNESCO, 
bývalý klášterní areál s románsko-
gotickou bazilikou, galerie, nově 

vzniklá vyhlídková místa a genius 
loci židovské čtvrti.

Zatím nejvíce turistů jezdí do Tře-
bíče z ostatních krajů České repub-
liky, mezi další nejpočetnější sku-
piny patří návštěvníci ze Slovenska, 
Německa, Rakouska a USA. V letoš-
ním roce zavítali do města i jednot-
livci ze Srí Lanky, Austrálie nebo 
Mexika.

Novinářské cesty by měly přinést 
další zvýšení počtu návštěvníků, kte-
rým má Třebíč jako město kultury a 
historických památek co nabídnout.

  -zt-

Oblastní charita Třebíč poskytu-
je již dlouho jednorázovou sociál-
ní výpomoc lidem, kteří se náhle 
dostali do neřešitelné  sociální  si-
tuace. Tato jednorázová pomoc však 
nemůže většinou vyřešit a stabilizo-
vat situaci těchto lidí. 

„Proto hledáme nové cesty pomoci. 
Mezi osvědčené formy dárcovství patří 

takzvaná adopce na dálku dětí či se-
niorů z různých koutů světa, kdy dár-
ce opakovaně podporuje určitého člo-
věka. Také v našem regionu žije řada 
lidí pod hranicí lidské důstojnosti. Bída 
není jenom v Afr ice a v dalších vzdá-
lených zemích, ale také přímo kolem 
nás,“ zdůraznila asistentka Marie 
Paločková.   -zt-

Pomáhají potřebným

t10-1h
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KOMFORTNÍ ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY

„Střecha způsobí, že nám do domu nezatéká voda z dešťů 
a tajícího sněhu...“ Spolu s aktuálními požadavky na funkci 
střechy je v dnešní době výrazně rozšířena i tato základní 
defi nice funkce střechy. Moderní zateplená šikmá střecha 
by měla být také vzduchotěsná, chránit prostup tepla a rea-
govat na vnitřní povrchové teploty a vlhkostní režim. 
O tom, že zateplení domu může výrazně přispět ke zvýšení 
komfortu jeho obyvatel, ale také k snížení účtů za vytápění 
a klimatizaci, dnes nikdo nepochybuje. Kromě rozhodnutí 
zateplovat, je však stejně důležitá úvaha, jak takový krok 

zrealizovat. Zateplení šikmé střechy je z hlediska poměru 
nákladů na realizaci a úspory energie na vytápění jedním 
z nejvíce efektivních opatření. Avšak i zde nelze při rea-
lizaci zateplení opomenout základní pravidla, mezi která 
patří, mimo jiné, zajištění požadované vzduchotěsnosti 
celého systému. O výsledné funkčnosti celé vrstvy rozho-
duje také kvalita provedení detailů. Jejich řešitelnost do 
značné míry zase předurčuje zvolená skladba konstrukce 
střešního pláště, zejména pak právě umístěním vzducho-
-parotěsné vrstvy. 

Izolace Knauf Insulation
vrstva pod krokvemi

Parotěsná zábrana
Homeseal LDS 100, 
LDS 2 Silk, LDS Flex Plus

Izolace Knauf Insulation 
izolace řady Unifit 

je kompaktní materiál s vysokou 
pružností, umožňuje perfektně 

vyplnit dutinu mezi krokvemi bez 
nutnosti dodatečné fixace

Rošt pod krokvemi

Krokev

Střešní krytina

Latě a kontralatě

Kontaktní difúzní fólie 
Homeseal LDS 0,02 UV
Homeseal LDS 0,04

Vnitřní 
obkladový materiál

POTÍTE SE V ZIMĚ ZE SLOŽENEK ZA TOPENÍ...
A V LÉTĚ Z VEDRA V LOŽNICI?

NA TEPELNÉ KOMPLIKACE,
JE TU KNAUF IZOLACE.

SLEVA 50 %

BEZ FORMALDEHYDU

PRŮMYSLOVÁ 201
674 01 TŘEBÍČ
ČESKÁ REPUBLIKA

TEL.: + 420 568 847 918
GSM: + 420 602 793 444

WWW.BAUSTOFF-METALL.CZ

let
odolnost 
materiálů

a vzájemných
spojů
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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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Výtah realizujeme do stávajícího 
zrcadla schodště bez větších sta-
vebních úprav, bez zásahu do stře-
chy.

Instalací výtahů zvýšíte komfort 
a užitné vlastnosti Vašeho domu i 
jednotlivých bytů ( zvýšení fi nanč-
ní hodnoty bytů, přístup pro oso-
by se sníženou schopností pohybu 
a orientace, vyšší komfort pro mla-
dé rodiny s dětmi, zkvalitnění života 
seniorů apod. )

Trendem je také úspora energií, 
kterou řešíme používanými poho-
ny a systémy řízení našich výtahů.

Váš nový výtah jsme schopni umístit kamkoliv
Nový výtah v domě, kde původně nebyl. Také vy můžete jezdit výtahem.
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844 198 198

Rychlá půjčka
bez rizika

t0
8-
pr
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Skauti z třebíčského střediska 
Srdíčko třídí papír, plasty  a hliník! 
Ten vykupuje fi rma na zpracování  
hliníku, a skauti tak mají pár korun 
na svoji klubovou činnost. Letošní 
září jim ESKO-T darovalo kontejner 
právě na hliník.  

„Hliník jako obalový materiál brá-
ní přístupu světla a prostupu pachů. 
Potkáváme ho ve formě obalu čoko-
lád, víčka kryjícího kelímek s jogur-
tem nebo šlehačkou, víčka zavařova-
cích sklenic, vaničky s paštikou a další 
masné výrobky, plechovku na pivo či 
energetické nápoje. Že je obal hliníko-
vý poznáme podle symbolu tří šipek a 

Třebíčští skauti třídí odpad

SKA UTI dostali nový kontejner.  Foto: archiv oddílu

uvnitř číslo 41 či pod šipkami označe-
ní ALU. Jestli nemáte jistotu, že je obal 
hliníkový, zkuste jej zmáčknout, když 
se sám narovná,  je v něm zastoupení 
hliníku tak  malé, že se nedá dále zpra-

covávat - třeba obal od kávy nebo chip-
sů,“ říká Berenika Lukášková. Dopl-
ňuje: „Pomozte skautům v klubovně U 
Kostelíčka sbírat hliník a zodpovědně 
jej posílat k recyklaci. Děkujeme!“  -zt-
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V životě jsou různé situace, do 
kterých se člověk může dostat, a to 
zřídkakdy svou vlastní vinou. Jako 
například ztráta zaměstnání, úraz 
nebo dlouhodobá pracovní neschop-
nost, opustí vás partner, nebo se sta-
ne nějaká mimořádná situace, která 
si vyžádá nečekané výdaje. Pokud 
splácíte auto, máte hypoteční úvěr 
nebo třeba i kreditní karty, tak se 
snadno může stát, že se dostanete do 
dluhové pasti. Nejprve splácíte půjč-
ky půjčkami, a pokud Vám již žád-
ná banka nevyhoví, tak sáhnete po 
nebankovních produktech a po ča-
se již nejste schopni své dluhy splá-
cet vůbec. Tato situace však může 
potkat každého z nás. Pokud v tako-
vých případech na Vás začne zvo-
nit ještě exekutor, stává se život vel-
mi nepříjemným. Již od roku 2008 
platí v České republice insolvenční 
zákon, který umožňuje lidem v tíživé 
fi nanční situaci najít optimální řeše-
ní, a to formou osobního bankrotu.

Ptáme se specialistky na 
oddlužení:

Co je to osobní bankrot?
Osobní bankrot je jediné legální 

řešení neschopnosti splácet své dlu-
hy. Zákon nám umožňuje snížit své 
dluhy až o 70 %. 

Kdo může požádat o osobní ban-
krot? 

Osoba, která má více věřitelů, kte-
rá není schopna své závazky splácet 
avšak má stabilní příjem nebo maje-
tek vyšší hodnoty.

Kdo nám povolí osobní bankrot?
Osobní bankrot nám povolí soud. 

Ve chvíli, kdy je na soud podaná 
žádost na oddlužení, již vaše dluhy 
nebudete splácet a exekutor Vám 
už nezavolá. 

Jaké jsou hlavní výhody osobní-
ho bankrotu?

 • Jste chráněni insolvenčním 
zákonem, nelze na Vás podat žalobu 
či vykonat exekuci. 

 • Zastaví se nárůst úroků, smluv-
ních pokut a jiných poplatků. 

 • Po dobu pěti let budete splácet 
vaše dluhy snížené až o 70 % v pra-
videlných měsíčních splátkách. 

 • Při splnění podmínek budete 
osvobozeni od zbývajících dluhů a 
po pěti letech budete oddluženi.   

 • Se svým majetkem můžete dál 
libovolně nakládat 

Kam se může dlužník obrátit?
Můžete kontaktovat přímo specia-

listu, a to na telefonu 777 038 797 
nebo na e-mailu: lenkasamanova@
gmail.com  

Poskytne vám bezplatné informace 
a probere s vámi veškeré podmínky 
pro osobní bankrot.  (T11-inzD)

Jak zatočit s dluhy

SOBOTA    21. 11. 2015
                          5. 12. 2015
                      1000-1500 hod.

DOPROVODNÝ  PROGRAM  PRO  DĚTI.
OBČERSTVENÍ  ZAJIŠTĚNO.

vánoční trhy
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Centrum DaR

Městská knihovna

Program kina Pasáž

3. - 5. 11. Prezentace biopotravin a 
potravin zdravé výživy

3. 11. 8-17 Medový den - prezen-
tace medových výrobků, výstava, 
beseda

3. 11. 10.30-12 Kurz Zdravého 
Vaření:  Domácí müsli

10. 11. 10.30-12 Týrání dětí? Proč 
se to děje?

10. 11. 15-16.30  Odpolední tvoře-
ní:  Podzimní dílničky

10. - 12. 11. FAIR TRA DE - ochut-
návka, prezentace

12. 11. 10.30-12   Zdravé vaření s 
paní Hadidi

12. 11. 15-16 Montehrátky - sezná-
mení s Montessori pedagogikou

19. 11. 10.30-12  Mikuláš, čert a 
dětský strach (beseda s odborníkem)

24. 11. 10-12 Každá žena je krásná
25. 11. 8-12 OKNA i OČI i SRD-

CE dokořán - akce pro celé rodiny
26. - 27. 11. Jsou si ŽENA a MUŽ 

rovni?
26. 11. 10.30-12 Dopolední tvoře-

ní: Strašidlíci

FESTIVAL SLOVENSKÉ LITE-
RA TURY NA VYSOČINĚ

Akce fi nancuje Krajská knihovna 
Vysočiny v Havlíčkově Brodě v rám-
ci Festivalu slovenské literatury na 
Vysočině

Pondělí 2. listopadu, 17, sál 
hudebního oddělení

LiStOVáNí: MALÁ PRINCEZ-
NA ( Jan Uličiansky)

Středa 11. listopadu, 18, sál 
hudebního oddělení

KA TARÍNA GILLEROVÁ: 
ŽIVOT JE I NENÍ ROMÁN

Středa 4. listopadu, 17, sál hudeb-
ního oddělení

LiStOVáNí: MÍSTNOST/FAK-
TURA  ( Jonas Karlsson)

Čtvrtek 5. listopadu, 17, sál 
hudebního oddělení

FRA NCOUZSKÝ KLUB 2015 / 
MILAN ŠŤOURA Č: LIBANON

Středa 25. listopadu, 17, klubovna 
oddělení pro dospělé

LITERÁRNÍ FRA NCOUZ-
SKÝ KLUB 2015 / HYNEK BOU-
CHAL: STENDHAL

KNIHOVNA SENIORŮM
Pondělí 2. listopadu, 9, sál hudeb-

ního oddělení  
ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI NA 

KŘÍDLECH RA F

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. lis-
topadu

FAKJŮ PANE UČITELI 2
Premiéra komedie Německa v čes-

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

Od čtvrtka 5. do středy 11. listo-
padu

Upozornění: čtvrtek  - neděle ve 3D, 
pondělí – středa ve 2D

SNOOPY A CHARLIE BROWN.
PEANUTS VE FILMU.
Premiéra animovaného fi lmu USA v 

českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 6. do středy 11. listopa-
du

SPECTRE 
Premiéra akčního thrilleru USA/Vel-

ké Británie.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 12.  do neděle 15. listo-
padu

HUSÍ KŮŽE 
Premiéra rodinného fi lmu USA v 

českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 13.  do neděle  15. lis-
topadu

EVEREST 3D
Repríza dobrodružného dramatu 

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

Od pondělí 16.  do středy 18. listo-
padu

ROSA & DARA  A JEJICH VELKÁ 
DOBRODRUŽSTVÍ

Premiéra pásma krátkých animova-
ných fi lmů pro děti ČR.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 16. do středy 18. listo-
padu

POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJ-
NIC

Premiéra akčního fantasy fi lmu fi lmu 
USA .

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

Od čtvrtka 19. do středy 25. listo-
padu

PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO 
TAŤKU 3D

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 20. do neděle 22. listopadu
HUNGER GAMES: SÍLA VZDO-

RU  2. ČÁST 3D
Premiéra akčního dobrodružného 

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

Od pondělí 23. do středy 25. listo-
padu

U MOŘE
Premiéra romantického dramatu 

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

Od čtvrtka 26. listopadu do středy 
2. prosince

JO NESBØ: DOKTOR PROK-
TOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK

Premiéra rodinného fi lmu Norska v 
českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od  pátku 27. listopadu do středy 
2. prosince

GANGSTER KA : AFRIČAN
Premiéra kriminálního thrilleru ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný 

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 5. listopadu
VYŠŠÍ MOC
Premiéra dramatu Švédska/Francie.

Čtvrtek 12. listopadu
KUKUŘIČNÝ OSTROV
Premiéra dramatu Gruzie/Francie/

Německa/ČR/Maďarska.

Čtvrtek 19. listopadu
FÉNIX
Premiéra dramatu Německa/Polska.

Čtvrtek 26. listopadu
DVA DNY, JEDNA NOC
Premiéra dramatu Belgie/Francie/

Itálie.

Pondělí 9. listopadu, 9, sál hudeb-
ního oddělení

DĚJINY STŘEDOVĚKÉ SPO-
LEČNOSTI. 3. ČÁST.  PROMĚ-
NA ČESKÝCH ZEMÍ VE 13. 
STOL.

Pondělí 16. listopadu. MHD lin-
ka 12, 9:45 Karlovo nám. směr Ptá-
čov nebo na místě v 10:00.

EXKURZE NA ČISTÍRNU 
ODPADNÍCH VOD TŘEBÍČ

Pondělí 23. listopadu, 9, sál 
hudebního oddělení 

TŘEBÍČ OČIMA ARCHITEK-
TA. 8. ČÁST. Historie rodu Herzánů 
a jeho nesmazatelná stopa v architek-
tuře našeho města

Čtvrtek 5. listopadu, 10, pobočka 
Modřínová

ARNOŠT VAŠÍČEK: NEVY-
SVĚTLITELNÉ OBJEVY

Čtvrtek 19. listopadu, 14.30 
hod., klubovna dospělého oddělení

DÍLNIČKA  S MONIKOU:  
HODINY OPLETENÉ PEDIGEM

Pátek 6. listopadu, 17, sál hudeb-
ního oddělení 

PHDR. ALOIS ANDREW  
URBIŠ:  KA ŽDÁ CHOROBA 
ZAČÍNÁ V DUŠI

Úterý 10. listopadu, 17, sál 
hudebního oddělení.  

TADEÁŠ MAHEL: NA KOLE 
DO BANÁTU

Čtvrtek 12. listopadu, 17, sál 
hudebního oddělení.

TŘEBÍČ OČIMA ARCHITEK-
TA. 3. ČÁST. JIH / HORKA -
DOMKY

Čtvrtek 19. listopadu, 14.30 
hod., klubovna dospělého oddělení

DÍLNIČKA  S MONIKOU:  
HODINY OPLETENÉ PEDIGEM

Čtvrtek 19. listopadu, 17, sál 
hudebního oddělení. Vstup zdarma.  

NEBOJTE SE ZEPTAT SVÉHO 
LÉKA ŘE. 3. ČÁST.  CHRA Ň SI 
SVOU KŮŽI

Pátek 20. listopadu, 17, sál 
hudebního oddělení.      

MISTR JAN HUS

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA 
ČTENÁŘE KNIHOVNY

ZŠ BENEŠOVA Úterý 24. listo-
padu, 8, 9, 10.

ZŠ A MŠ NA KOPCÍCH Středa 
25. listopadu, 9, 10.

Sobota 28. listopadu
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU – 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ A POBOČ-
KA  MODŘÍNOVÁ

Ústřední knihovna Hasskova
14 a 15 VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍ-

VAJÍ / Sál hudebního oddělení

14 FARMÁŘSKÉ POHÁDKY / 
Dětské oddělení

15 JEŽÍŠKOVA DÍLNA, VÝRO-
BA PŘÁNÍČEK, JEŽÍŠKOVA 
POŠTA / Dětské oddělení

14 KRTEČEK A VÁNOCE / 
Pobočka Modřínová

15 PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKA  
/ Pobočka Modřínová

VÝSTAVY
ZDENĚK BURIAN: MALÍŘ 

ZTRA CENÉHO ČASU
Do 30. prosince, prostory ústřední 

knihovny a průběžně pobočky Mod-
řínová a Borovina

SŠ VOSTRÝ 
4. – 30. listopadu, klubovna oddě-

lení pro dospělé
Výstava výrobků studentů školy.

DOMOVINKA  – PODZIMNÍ 
DEKORA CE

2. - 30. listopadu, pobočka Mod-
řínová

MALUJEME POHÁDKY
Do 30. listopadu, pobočka Boro-

vina 

Přijede biotronik
V rámci Duchovní Univerzity Bytí 

se uskuteční v neděli 29. listopadu 
v Třebíči přednáška biotronika a fi lo-
zofa Tomáše Pfeiff era. Koná se v ulici 
Mládežnická v KLUBU HÁJEK nad 
bazénem Laguna. Začíná v 17 hodin. 
Návštěvníci si mohou připravit ústní 
i písemné dotazy.

Klub seniorů
Pátek 6. listopadu – 14 hodin, 

Národní dům, malý sál
HORY A JEZERA  RA KOUS-

KÝCH ALP - cestopisné promítání 
paní Milušky Mrvkové 

Čtvrtek 12. listopadu ve 14 hodin, 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

Pátek 20. listopadu – 14.30 hodin, 
Národní dům, velký sál

TANEČNÍ ZÁBAVA
V kulturním programu vystupí čle-

nové TS M-Style o. s., k tanci a posle-
chu hraje KS KVARTET.

Čtvrtek 26. listopadu ve 14 hodin, 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY
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P. Pražský: Produkční to nemá jednoduché
Prostor před bývalým lihova-

rem nad bazilikou sv. Proko-
pa v Třebíči se v pátek 4. září 
zalidnil historickými postavami. 
Právě v bazilice se natáčely zábě-
ry pro fi lm o Karlu IV. a fi lma-
ři potřebovali několik desítek 
komparzistů. Nejen o tomto 
natáčení jsme hovořili s produ-
centem Přemyslem Pražským. 

 Antonín Zvěřina

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči je 
častým objektem fi lmařů, pokud se 
jedná o historické fi lmy. Jak jste k ní 
přišli vy?

Výtvarníci, kteří se těmito projekty 
zabývají, mají vybudovanou databázi, 
která vznikla za roky natáčení fi lmů, 
televizních seriálů, prací pro zahranič-
ní produkce. Oni dají námět, v tomto 
případě pro období mládí Karla IV., 
nabídnou místo režisérovi, kamerama-
novi, samozřejmě několik typů, a oni si 
pak z toho vybírají. 

A to je všechno?
Když si třeba vyberou Třebíč, jedou 

se sem všichni podívat, celý štáb, aby 
zabezpečil okolí, vybere se komparz. 
Od chvíle první úvahy po vlastní natá-
čení uplynou tři, čtyři měsíce. 

Takže jste v Třebíči byli před čtyř-
mi měsíci?

Byli jsme tu dokonce už loni v listo-
padu. 

Nevadilo vám, že krajina v listopa-
du a v září vypadá poněkud jinak?

To nám nevadí, všechny záběry se 
natáčí uvnitř baziliky.

Vy jste v v Třebíči poprvé?
Ano, natáčím tady poprvé. 

Jak se vám bazilika sv. Prokopa 
líbí?

Je to úžasný prostor. Když tam člověk 
poprvé vstoupí, je to, jak to říct, tako-
vé mohutné. Jen bych chtěl doplnit, 
všechny tyto prostory má na starosti 
výtvarník, což je u nás znalec historic-
kých objektů. 

Museli jste vnitřní prostory bazili-
ky nějak upravovat?

Nejsem si úplně jistý, ale maximálně 
se něco zakryje, něco se doplní z hle-
diska drobných rekvizit. Stavebně by 

STŘEVNÍ problémy by hercům asi nikdo nepřál. Foto: Antonín Zvěřina

ZAHRÁT si v historickém fi lmu komparz znamená strávit i nějaký čas v maskér-
ně. Foto: Antonín Zvěřina

Přemysl
Pražský

to byl naprostý nesmysl. To bychom 
mohli vše postavit v ateliéru a všichni 
by poznali, že to není žádná historie. 

Můžete přiblížit, co vlastně má 
produkční všechno na starost?

Ta práce je náročná (smích). Musím 
všechno zabezpečit. Byl jsem u vývoje 
scénáře, pak se Česká televize projekt 
rozhodla realizovat jako televizní fi lm. 
Jako jeden z výkonných producentů 
musím zajistit smluvně herce, místa a 
zázemí, kde se bude natáčet, šití kos-
týmů, výrobu rekvizit, zajistit koně, 
výcvik herců, zajistit šermíře, kaska-
déry, nácvik scén. To všechno musím 
dát do nějakého rozpočtu, který pak 
musím samozřejmě dodržet. A musím 
konečný produkt dodat v termínu, aby 
se dodržel vysílací čas. U tohoto fi lmu 
je to květen příštího roku.

Takže máte předem stanovený roz-
počet a do toho se musíte vejít?

Jasně. Sám si ho spočítám a nechám 
ho schválit tím, kdo ho fi nancuje. 
V tomto případě Českou televizí. Pak 
ho musím dodržet. 

Podaří se to pokaždé?
Mně jo. Musím vše hlídat každý den.
 
Každý den jste na place?   
Ano. Musím například spočítat lidi, 

kteří jsou potřeba.

To znamená práce od rána do 
noci?

Tak to jen v kritických chvílích. Ráno 
vše zkouknu, zdali je všechno v pořád-
ku. Někdy je nepříjemné rozhodování, 
když se natáčení protahuje, zda praco-
vat či nepracovat déle. Je to o diploma-
cii a hledání řešení prospěšných pro 
všechny strany. 

Když se natáčí venku, jste závislí 
na počasí.

Jsou to nervy.   První fi lmovací den 
jsme točili na Berounsku, lilo jak z kon-
ve. Rytíři postávali, prachy tekly, tak 

jsme to museli v následujících třech 
dnech dohnat. Naštěstí se počasí oto-
čilo. Filmovací den je poměrně drahá 
záležitost.

Co herci, je náročné sladit jejich 
závazky ještě s natáčením?

Toto koordinuje moje kolegyně Mar-
kéta Hájková. Celou koncepci v této 
oblasti vymyslela zhruba loni v listopa-
du. Od té doby se to jenom dolaďuje. 

Je pro herce fi lmování atraktivní?
Určitě, vidí je třeba milion diváků. To 

v divadle pochopitelné možné není.  

Stává se vám, že herec natáčení 
odmítne?

I to se stane. Ale řeknou to včas, 
při prvních jednáních či při prvních 
zkouškách. Pro tento fi lm bylo patnáct 
dní zkoušek. Jak to komu s kým ve fi l-
mu sluší, taková typová práce, protože 
tento projekt je velice náročný. 

To znamená, že herec musí sedět 
pro dobu, ve které se natáčí, typově?

Projevem, mužností, hravostí. Samo-
zřejmě i tváří. 

Proč jste si nevybrali nějakého 
herce pocházejícího z Třebíče, když 
se tady natáčí?

Máte pravdu, nevybrali. Ale vybrali 
jsme komparz jenom z Třebíče. Tady 
je to jediné místo, kde máme místní 
účastníky. Jinak vozíme komparz z Pra-
hy. Je to taková určitá rarita. 

Jak se s komparzistama vlastně 
spolupracuje?

Není to pro ně lehké. Jednak scéna, 
kde účinkují, trvá jen chvilku. Musí 
v pět hodin vstát, strávit čas v maskér-
ně, nechat se nalíčit, obléct, pak čekat. 
Není to jednoduché.

Je těžší dělat produkci historické-
mu fi lmu než fi lmu ze současnosti?

Rozhodně. Když točíte fi lm ze sou-
časnosti, nemusíte herce téměř líčit. 
Tady trvá líčení Jana Lucemburské-
ho dvě a půl hodiny. To ukrajuje čas 
z toho vlastního natáčení. 

Takže závidět hercům zase není až 
tak na místě?

A to při tom líčení nesmí hnout 
brvou. Ale je to jako každá profese. 

Když chcete být ten nejlepší, tak to 
holt něco stojí. 

A je to i profese fyzicky namáhavá?
Herci se museli naučit jezdit na koni, 

museli se naučit zacházet se zbraní. 
Neříkám bojovat, ale dodržet pohy-
bovou kulturu. Na jaře se na to museli 
intenzivně připravovat. 

Bez kaskadérů se ale scény neobe-
jdou.

Máme k dispozici šermířský tým, 
který tyto věci obstarává.

Jak dlouho natáčení tohoto fi lmu 
bude trvat?

Jedná se o třicet fi lmovacích dní. 
Film bude trvat 90 minut.

Co se bude dít dál?
Střih, postsynchrony, ruchy, hudba, 

pak se to celé smíchá a dodělávají se 
trikové scény. 

To bude trvat jak dlouho?
Pět měsíců. 

Máte představu, zda se něco tako-
vého bude točit i v budoucnu?

Musí se zhodnotit úspěch a zájem. 
Historických témat je řada. Česká 
televize se tomu dřív tolik nevěnova-
la. Uvidíme, co bude dál. Jen chci říct, 
že pro Českou televizi pracuji externě 
a mám svoje projekty. Napřesrok bych 
chtěl točit pohádku Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký.

Přijedete třeba natáčet zase do 
Třebíče?

Třeba ano. Pro mě je to seznámení 
s touto tématikou. Před tím jsem tře-
ba pracoval na seriálu Zdivočelá země 
a pokračování Nemocnice na kraji 
města, které teď běží. Historická téma-
ta tohoto druhu jsem nedělal. Pro mě 
je to seznámení se současným stavem 
památek. 

Byl jste se někdy podívat v neda-
lekém pivovaru v Dalešicích, kde se 
natáčel fi lm Postřižiny?

Kdysi ano. Dnes je módní fi lmová 
turistika. A je to v pořádku. Ten fi lm 
byl bomba. Tehdy jsem pracoval na 
Barrandově a studoval všechny pod-
klady pro tento fi lm. Jak poskládali 
Dalešice, Počátky, bylo to poučné. 
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Hotelová škola Světlá a Střední 
odborná škola řemesel Velké Me-
ziříčí vznikla v r. 2014 sloučením 
dvou místních středních škol, jež 

mají více než stoletou tradici. 
Škola nabízí čtyřleté studium 

zakončené maturitní zkouškou 
v oborech Hotelnictví, Obchodní 

akademie, Podnikání - nástavbo-
vé studium. 

Dále škola nabízí řadu tříletých 
učebních oborů, např. kuchař - 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
číšník, elektrikář, automechanik, 
opravář zem. strojů aj. Škola je 
známá kvalitní jazykovou (A, N, 
F, R) a odbornou výukou, včetně 
nabídky zahraničních praxí (VB, 
FR, SRN, IT, Řecko, SPA, SR) a 
specializačních kurzů (gastrono-
mie; řízení motorových vozidel, 
svařování aj.).

 Škola se pyšní bohatým záze-
mím včetně celodenního ubyto-
vání (DM), stravy a volnočaso-
vých aktivit. 

Absolventi maturitních oborů 
nacházejí uplatnění jako řídící 
pracovníci v hotelích, restaura-
cích, jako samostatní podnika-
telé, pracovníci ve stravování, v 
cestovním ruchu, v obchodně 
podnikatelské sféře, ve státní i ve-
řejné správě. 

Absolventi učebních oborů na-
cházejí uplatnění díky svým od-
borným kompetencím v řadě od-
větví našeho hospodářství.

Dny otevřených dveří: 3. 12. 
2015, 15. 1. 2016 nebo kdykoliv 
individuálně (nejlépe po telefo-
nické domluvě).

/ Hotelnictví 65-42-M/01
/ Obchodní akademie 63-41-M/02

/  Podnikání – nástavbové studium 
denní a dálkové 64-41-L/51

/ Kuchař – číšník 65-51-H/01
/ Kuchař – číšník – zkrácené 1leté studium 65-51-H/01
/ Elektrikář 26-51-H/01
/ Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01

/ Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01
   a další učební obory

•  Zahraniční praxe: VB, SRN, Rakousko, Itálie, Francie,
Řecko, Španělsko, Slovensko

• Dva povinné světové jazyky (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ)

• Nadstandardní vybavení školy

• Odborné kurzy pro žáky (gastronomie, řízení motorových

   vozidel, svařování aj.)

• Strava a ubytování na domově mládeže

Hotelová škola Světlá 
a Střední odborná škola 
řemesel Velké Meziříčí

www.svetlavm.cz, admin@svetlavm.cz, Tel. 566 522 837

[ VELKÉ MEZIŘÍČÍ ]

/ Hotelnictví 65 42 M/01

STUDIUM MATURITNÍCH OBORŮ:

/ K h ř číš ík 65 51 H/01

OBORY S VÝUČNÍM LISTEM – 3leté

Dny otevřených dveří 3. 12. 2015; 15. 1. 2016
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Vyšší odborná škola zdravotnická
a t dní odborná škola  r o

- Vyšší odborná škola zdravotnická 
  a t dní odborná škola  r o

Znojemská 76, 586 01 Jihlava
tel.: 567 306 261, gsm: 739 387 973
farmeko@farmeko.cz

 pro žáky s ukončeným základním vzděláním nabízíme atraktivní  
 čtyřleté obory s maturitou:

 16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 (školní vzdělávací program: Monitorování a ochrana životního prostředí) 
 53-43-M/01 LABORATORNÍ ASISTENT

 pro studenty s ukončeným středoškolským vzděláním nabízíme  
 tříletý vzdělávací program ukončený absolutoriem  
 (absolventi získají titul DiS.):

 53-43-N/11 DIPLOMOVANÝ 
         FARMACEUTICKÝ ASISTENT

 pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme  
 rekvalifikační kurzy kosmetiky:

 KOSMETICKÉ SLUŽBY
 (akreditováno MŠMT, možnost samostatného podnikání)

Dny otevřených dveří a další info na: www.farmeko.cz
Prohlídku školy umožníme kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.
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Kapela Fency vznikla 28. října 
1995. Byla to sobota v Image Baru. 
V tu dobu již Lukáš pravidelně asi 
dva měsíce hrával v černém diva-
dle Image v Pařížské ulici s kapelou 
Lazy Bones. Byla to první Lukášo-
va česká kapela, jejíž ostatní členo-
vé bohužel nebyli příliš zvyklí na 
italské temperamentní chování. 
Nelíbilo se jim, že tehdy jejich se-
dmnáctiletý pianista a zpěvák bě-
hem vystoupení skákal po pianu, 
lezl po něm a dělal striptýzy... Přes-
to, že tohle lákalo fanoušky a diváky 
mnohem více než tehdy ještě hrubě 
amatérská hudba, co z chlapců lez-
la, Lukáš byl z kapely jednoduše vy-
hozen. 

Jenže podniky, ve kterých kapela 
v té době vystupovala, chtěla Luká-
še a nechtěla čtyři “tvrdé Y“, co stála 
nehybně na podiu a neuměli hrát... 
Lukáš měl tedy před sebou těžký 
úkol: Zůstaly mu sjednané termí-
ny, asi 8-12 koncertů za měsíc, ale 
neměl kapelu, která by je odehrála. 
Tak narychlo sestavil kapelu Fancy. 
Název byl určen náhodným otevře-
ním anglického slovníku... Tehdy 
začalo nesmírně dlouhé kamarád-
ství s bubeníkem Martinem Švu-
bem, který v kapele hraje dodnes. 
Kapela Fancy měnila často hráče, a 

dokonce i název. Jelikož v Image Ba-
ru tehdy měli divadelní představení 
s názvem Fancy, kapela se přejme-
novala na Fency, aby se to nepletlo. 

V kapele se vystřídalo mnoho hrá-
čů. Někteří vydrželi pár let, někteří 
jen jeden večer... Petr Koranda, Jir-
ka Pilař, „Hona“ (z kapely Classic 
Rock And Roll Band Pepy Pilaře), 
Dan Kozel, Adam Lešikar (z kape-
ly And Th e End). V roce 2001 se 
náhle objevil Ondra Skoumal, se 
kterým Lukáš nahrál desku Chio-
do Fisso. A protože v tomto tande-
mu byly nahrány všechny nástroje a 
zpěvy na desce, vznikl název TASK, 
složený ze jmen TAverna a SKou-

mal, aby se tímto odlišili od kape-
ly Fency. Jenže postupně se kapela 
Fency přejmenovala na Task a do-
dnes vlastně není jisté :-), jak se ka-
pela jmenuje, a používají se oba ná-
zvy. 

V lednu 2001 Lukáš spolupraco-
val s Karlínským Spektrem. Jedno-
ho dne tam měl mít přednášku o 
Beatles a poté koncert. Zde se ná-
hodně potkal s kytaristou Jirkou, 
který tu zkoušel se svou big-bea-
tovou kapelou. Jirku nadchl Luká-
šův hlas, a tak ho vzal do kapely ja-
ko zpěváka. Postupem času se však 
ukázalo, že s kapelou to nikam moc 
nevede, a tak Lukáš nabídl basákovi 

Tomáši Hurychovi místo ve své ka-
pele Task. Tomáš tedy v roce 2003 
vystřídal basáka Jirku Pilaře, který z 
kapely odešel po dlouhých pěti le-
tech. A o rok později se také kytaris-
ta Jirka se stal členem kapely Task. 

Tomáš s Jirkou dnes s Lukášem 
hrají již asi pět let. S Ondrou Skou-
malem se Lukáš naposledy viděl v 
roce 2002, kdy se po záplavách šli 
podívat do Ondrova bytu v Karlí-
ně na jejich nahrávací studio, které 
bylo totálně vyplaveno a zničeno... 
Nyní již má kapela vlastní nahrávací 
studio, kde vznikají všechny jejich 
skladby, které se objevují i na kon-
certech... -->htt p://task.muzika.cz 

Sláva, kterou si Lukáš vždycky sli-
boval a přál, přichází velmi pomalu 
a postupně a možná nikdy nebude 
tak velká, jak by si ji kapela předsta-
vovala a zasloužila... Ale hlavní je 
dělat to, co člověka baví!

www.lukastaverna.cz/
Lukas Taverna,

U svatého Ducha 3 
Prague 1 -11000

phone: 00420775098023
www.lukastaverna.cz

lukastaverna@email.cz
 t11-lukD

Lukáš Taverna, ano, je to dvacet let...



videoBoS - videozáznam Vašeho svateb-
ního dne, maturitního plesu, firemní 
prezentace. Letecké video a foto z 
kvadrokoptéry. Studiové zpracování 
- střih, obrazové efekty. Přepis a zpra-
cování videa - rodinných nahrávek (VHS, 
miniDV, HDD kamer atd.) a 8 mm filmů 
na DVD. Více na www.video-kamera-
man.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 tisknout levně!  Internetové ceny,   
výkup   prázdných  náplní a dokonce i 
provize pro Vás. www.TREBSERVIS.CZ, 
tel.: 604 911 211 (OC Amos – Komen-
ského nám. 1045/18 – u přechodu 
naproti Septiku :-)  

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

Nabídka ČIŠTĚNÍ koberců, 
SEDACÍCH souprav, INTERIÉRU voz-
idel, TVRDÝCH podlah.
Tel: 608 700 515 
www.cistenikobercutrebic.cz

Překlady a tlumočení 

Čištění koberců

Služby

Výklad karet

Náplně do tiskáren

Nabízí sečení trávy - křovinořez nebo 
sekačka. Práce motorovou pilou, 
vyřezávání náletových křovin. Stříhání 
živých plotů benz. plotostřihem, likvi-
dace 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. Zajímavé ceny 
nosičů: lyží 4pár od 540,-, FaFelod 800, 
OCT-FAB od 1100,-, OCT II-FAB II od 
1190,-, příčníky od 690,- autoboxy od 
2300,-, nosiče na závěsné zařízení. 
Záruka, Servis Tel. 724 555 204, www.
autonosicetrebic.cz 

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

Koupím

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, ren-
ovace 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
Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel.: 
721 469 234
TRÁMY, PRKNA z demolice, demontáž 
zajistím, t.: 777 196 200
Vyklízíte dům, byt, chalupu? Koupím 
i celou pozůstalost. Nábytek , nádobí, 
příbory, sklo, porcelán, knihy , fotografie, 
lustr, obrazy, náboženské předměty, 
mince, bankovky, odznaky, hodinky, 
staré zbraně, betlém a vánoční ozdoby. 
Vše vojenské, myslivecké. Jakoukoliv 
sbírku - vše do roku 1989. Tel.: 724 468 
171
Koupím staré hračky na baterku, klíček, 
bovden, auta, vlak, loď, pásák, dělo, 
vojáčky, stavebnice, hry, kostky, panenky, 
kočár aj. Dobře zaplatím. Tel.: 603 146 
473
Koupím housle, violu , čelo , basu a saxo-
fon poškozené i nekompletní. T : 728 473 
687

TAK UŽ NE!  TRÁPÍ VÁS?
* vypadávání obočí?
* nemáte žádné obočí?
* světlé a nevýrazné obočí?
* nedokonalý tvar obočí?
Jak má vypadat tvar vašeho obočí? Jak 
mít obočí permanentně upravené, bez 
každodenního malování a omezování?
AMARYLLIS - kosmetický salon - ex-
pert na obočí má řešení 
* nová přirozená permanentní metoda 
- vláskování obočí
PROVÁDÍME TAKÉ MIKROPIGMEN-
TACI 
OČNÍCH LINEK A RTŮ
* přirozený trvalý make-up bez bolesti a 
bez náročného hojení
* s tímto inzerátem získáváte bonus 100 
Kč na mikropigmentaci do 30. 11. 2015
www.kosmetika-trebic.cz, 
Mob.: 777 668 503 - Veškrnová An-
drea

Kosmetika Miloslava Cejnková, 
Karlovo nám. 19/13, Hotel Zlatý 
kříž, Třebíč. Zhydratujte svoji pleť 
po létě a připravte ji na sychravé 
počasí JOJOBOVÝM OŠETŘENÍM 
S MĚSÍČNÍM SÉREM. Barevné ner-
ovnosti pleti ztónuje maska BAROUK 
a SANTALOVaÝ PRACH. Své blízké 
potěšíte vánočním dárkem v podobě 
DÁRKOVÉHO POUKAZU na kos-
metické ošetření a odběr kosme-
tiky nebo permanentkou na laserové 
ošetření. Možnost zakoupení a objed-
nání kosmetiky For Life & Madaga, 
Yasminka. Mob.: 724 662 729, www.
kosmetikacejnkovacz.goneo.cz.

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

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

Prodám nebo pronajmu klavír. 
T: 777 120 705
Prodám garáž v Borovině. 
Tel.: 602 328 659
Prodám rotavátor Vari systém.
T.:777694193

V sobotu 17. 10. jsem uspořádala 
2. sraz rodáků z KOČIČINY ve 
VINOHRÁDKU nad Babou v 
TŘEBÍČI.
Děkuji panu KOMENDOVI za vstřícný 
přístup a celému obsluhujícímu per-
sonálu za ochotu měnit uspořádání 
stolování dle našich požadavků. 
Rovněž za příjemnou obsluhu a 
chutné jídlo. K dobré náladě a 
pohodovému večeru přispěl hudební 
doprovod p. Bendy. 
Děkuji všem přítomným za vytvoření 
veselého a pohodového posezení, 
které přispělo k utužení dobrých 
přátelských vztahů v našem malém 
KOČIČINSKÉM KRÁLOVSTVÍ. 
 Marie Blažková
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Třiadvacetiletý Josef Rygl z pořá-
dajícího Spartaku Třebíč se stal pod-
le očekávání počtvrté za sebou vítě-
zem Běhu Libušiným údolím. Stejně 
jako při svých předchozích startech o 
tom rozhodl už v úvodu závodu, kdy 
si vytvořil náskok, který dále zvyšoval. 
Po nedávném prvenství v Borovinské 
desítce tak znovu potvrdil vytrvalecké 
kvality, přesto i nadále považuje za své 
hlavní disciplíny běhy na 800 a 1500 
m na dráze. 

O zlepšení vlastního traťového rekor-
du z roku 2012 se nepokusil, neboť z 
předešlého dne měl v nohách osmiki-
lometrový kros v Moravském Krum-
lově. Čtyři a půl kilometru dlouhá 
trať od Máchova jezírka na Terův-
ky a zase zpět mu tak posloužila jako 
„výklus“ po těžkém závodě. S více než 
minutovou ztrátou za Ryglem doběhl 

osmatřicetiletý Martin Hanáček, vítěz 
závodu z roku 2003, o dalších šest vte-
řin pomalejší byl teprve patnáctiletý 
Tomáš Kříž. 

Na rozdíl od dráhového specialisty 
Rygla jsou oba především triatlonisty 
stejně jako někteří další úspěšní účast-
níci běhu, kterým se třebíčští atleti 
každoročně loučí se sezonou. Pro čle-
ny oddílu triatlonu sezona nekončí, a 
tak byly jejich zelenobílé dresy mezi 
účastníky hlavního závodu, který se na 
památku obětavého atletického funk-
cionáře běhá jako Memoriál Milana 
Werla, hodně vidět. 

Kromě Hanáčka a Kříže v nich na 
stupně vítězů vystoupili Trojan, Pro-
cházková, Křehlík, Caha a Grulich, 
všichni v mládežnických kategoriích. 
Vítěz závodu st. žáků Ondřej Gru-
lich se kromě triatlonu věnuje i atleti-

ce. Specializovaným atletům zůstala 
prvenství v kategoriích žen a starších 
i mladších žákyň, o která se podělily 
Dobrovolná, Kratochvílová a Svobo-
dová.  47. ročník nejstaršího třebíčské-
ho nepřerušeného přespolního běhu 
v příjemné scenerii Libušina údolí 
absolvovalo včetně nesoutěžního běhu 
atletické školky celkem 115 závodníků 
a závodnic.  

Z výsledků 47. ročníku Běhu 
Libušiným údolím: Muži 4 500 
m (memoriál Milan Werla): 1. Rygl 
15:57, 2. Hanáček 17:06, 3. Kříž 17:12 
(všichni Spartak Třebíč). Ženy 2 400 
m: 1. Dobrovolná (Spartak Třebíč) 
9:13, 2. Coufalová 11:50, 3. Obůrko-
vá 14:45 (obě Budišov). St. žáci 1 600 
m: 1. Grulich (Spartak Třebíč) 6:00, 2. 
Coufal (ZŠ Budišov) 6:47, 3. Viceník 

(Spartak Třebíč) 6:50. St. žákyně 1 
200 m: Kratochvílová 4:33, 2. Němeč-
ková 4:44 (obě Spartak Třebíč). Ml. 
žáci 1 200 m: 1. Křehlík (ZŠ Budi-
šov) 4:23, 2. Michálek 4:33, 3. Caha 
4:42 (Spartak Třebíč). Ml. žákyně: 1. 
Svobodová (Spartak Třebíč) 3:03, 2. 
Křížová (ZŠ Náměšť n. Osl.) 3:05, 3. 
Procházková (Spartak Třebíč) 3:07. 
Přípravka st. hoši 600 m: 1. Trojan 
2:03, 2. Havlíček 2:06, 3. Kneslík 2:07 
(všichni Spartak Třebíč). Příprav-
ka st. dívky 600 m: 1. Pechová (ZŠ 
Náměšť n. Osl.) 2:17, 2. Křivánková 
2:21, 3. Keliarová 2:33 (obě Spartak 
Třebíč). Přípravka ml. hoši 400 m: 
1. Nechvátal 1:14, 2. Svoboda 1:16, 3. 
Jančok 1:17 (všichni Třebíč). Příprav-
ka ml. dívky 400 m: 1. Sázavská 1:26, 
2. Coufalová 1:27, 3. Kratochvílová 
1:28 (všechny Třebíč).  Milan Zeibert

V Libušině údolí vyhrál opět Rygl

Třebíčský baseball má za sebou dal-
ší z mimořádně úspěšných sezón. Na 
Vysočinu týmy Nuclears tentokrát 
přivezly trofeje z mistrovství České 
republiky a celostátních soutěží hned 
v šesti kategoriích. Hráči Třebíče byli 
úspěšní nejen na klubové úrovni, ale 
prosadili se také v reprezentacích. S 
těmi čtveřice žáků vybojovala titul mis-
trů Evropy, stejný počet kadetů dosáhl 
na evropské stříbro a zástupce z Vyso-
činy nechyběl ani v bronzovém týmu 
na ME juniorů. Jména hráčů Nuclears 
fi gurovala také na dalších významných 
akcích. Šestice kadetů reprezentovala 
Českou republiku na turnaji Světové 
série Junior League v USA a zástupce 
Třebíče startoval také na Mistrovství 
světa juniorů v Japonsku.

Nejlepší hráči jednotlivých kate-
gorií převzali v neděli 18. října 2015 
Na Hvězdě v Třebíči ocenění z rukou 
svých trenérů. Zlaté sošky převzalo cel-
kem 43 sportovců z družstev hrajících 
v osmi mládežnických kategoriích. Bez 
ocenění nezůstali ani nejmladší členo-
vé klubu z přípravky, kteří si za celo-
roční snažení odnesli z baseballového 
stadionu svoje první medaile.

Defi nitivní tečku za sezónou 2015 
udělal v neděli 25. října od 10 hodin 
tradiční turnaj ve zjednodušeném 
baseballu s dražbou baseballových 
relikvií. Postavit svůj tým a zúčastnit 

Baseballisté vyhlásili nejlepší hráče

KA TEGORIE žáků do 11 let získala titul mistrů ČR a příští sezónu se její hráči 
budou ucházet o místo v žákovské reprezentaci, která bude na stadionu v Třebíči 
obhajovat evropské zlato. Foto: Robert Vávra

se mohl kdokoliv. Výtěžek z akce bude 
tentokrát použitý pro dovybavení 
nového mládežnického hřiště bezpeč-
nostními prvky. Od 4. do 9. července 
2016 se zde totiž uskuteční Mistrov-
ství Evropy v baseballu žáků, na němž 
bude Česká republika obhajovat zlato.

Nejlepší hráči baseballové sezóny 
2015 v mládežnických kategoriích:

Mladší žáci do 7 let (U7):  nejlepší 
hráč obrany Tomáš Příhoda, nejlep-
ší pálkař Jiří Balvín, skokan roku Pavel 
Mašek, nejužitečnější hráč Jakub Kli-
ner, Tomáš Venhoda a Ondřej Klee. 
Mladší žáci do 8 let (U8):  nejlepší 
hráč obrany David Bílek, nejlepší pál-
kař Pavel Peroutka, skokan roku Iva 
Kabátková, nejužitečnější hráč Denisa 

Šustrová, Daniel Koki a Martin Vybí-
ral. Mladší žáci do 9 let (U9):  nej-
lepší hráč obrany Vojtěch Šabacký, 
nejlepší pálkař Tomáš Nahodil, sko-
kan roku Jan Bilíček, nejužitečnější 
hráč Pavel Jozek, Tomáš Wasserbauer 
a Kateřina Kuchaříková. Starší žáci 
do 11 let (U11):  nejlepší hráč obrany 
Šimon Worbis, nejlepší pálkař Antonín 
Novák, skokan roku Ladislav Dohnal, 
nejužitečnější hráč Adam Veselý, nej-
lepší nadhazovač Tereza Šustrová. 
Mladší kadeti do 13 let (U13):  nej-
lepší hráč obrany Jan Šabacký, nejlep-
ší pálkař Adam Minařík, skokan roku 
Ondřej Hrozníček, nejužitečnější hráč 
Marcel Palko, nejlepší nadhazovač 
Lukáš Pacal. Starší kadeti do 15 let 
(U15):  nejlepší hráč obrany Robin 
Vávra, nejlepší pálkař Lukáš Hlouch, 
skokan roku Filip Kovařík, nejužiteč-
nější hráč Marek Krejčiřík, nejlepší 
nadhazovač Leoš Vostál. Junioři do 
18 let (U18):  nejlepší hráč obrany 
Roman Bence, nejlepší pálkař David 
Sklenář, skokan roku Roman Dvořák, 
nejužitečnější hráč Dominik Doležal, 
nejlepší nadhazovač Jiří Mazura. Juni-
oři do 21 let (U21):  nejlepší hráč 
obrany Zdeněk Kutílek, nejlepší pál-
kař Jaroslav Sitár, skokan roku Kamil 
Pejchal, nejužitečnější hráč Radim 
Novotný, nejlepší nadhazovač Joshua 
Tindall. -zt-

Mistrovství světa v bojovém umě-
ní Taekwon-do se letos uskutečnilo 
na sklonku srpna v Plovdivu v Bul-
harsku. Letošního 19. mistrovství 
se zúčastnili také dva členové tře-
bíčského oddílu Taekwon-do Voj-
těch Fiala a Tomáš Sotolář. Oba dva 
se zúčastnili letošního mistrovství 
Evropy a na základě svých výkonů 
byli nominováni i na tuto vrchol-
nou soutěž. 

T. Sotolář soutěžil v disciplíně 
sportovní boj ve váze nad 85 kg 
a byl členem seniorského týmu. 
V. Fiala reprezentoval v disciplíně 
sportovní boj v kategorii do 85 kg. 

Reprezentační tým, jehož členem 
byl i T. Sotolář získal na tomto MS 
v disciplíně technické sestavy krás-
nou bronzovou medaili. 

V individuální disciplíně sportov-
ní boj T. Sotolář vyhrál svůj první 
zápas s Uganďanem, ale následně 
byl bohužel poražen borcem z Ang-
lie. 

Stejný osud potkal i V. Fialu, kte-
rý po vítězství nad Tádžikistáncem 
těsně podlehl Řekovi. 

V týmových bojích T. Sotolář 
podal skvělý výkon, když pora-
zil čínského závodníka a násled-
ně i borce z Peru. Národní tým ale 

nakonec podlehl týmu z Uzbekistá-
nu těsně pod stupni vítězů. 

Český národní tým mužů a žen se 
stal mistrem světa v disciplíně spe-
ciální přerážení nohou ve výskoku 
a s celkovým ziskem dvě zlaté, dvě 
stříbrné a osm bronzových skonči-
la ČR v celkovém hodnocení států 
na pěkném šestém místě. Nejvíce 
medailí a nejlepším týmem MS se 
stala kolébka tohoto umění Korea. 
 -zt-

ZLEVA Tomáš Sotolář a Vojtěch 
Fiala.  Foto: archiv oddílu

Zúčastnili se mistrovství světa
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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

7. 11. 2015 Vysočinou k Telči 
aneb K pramenům Moravské Dy-
je, turistický pochod v Telči, start v 
sokolovně, trasy 12, 15, 25, 35 a 50 
km. Trasy vedou na Mysliboř, Sed-
lejov, Panenská Rozsička, Suchá, 
Nepomuk, Moučkův kopec, Dyjice a 
rozhlednu Oslednice. Možnost pře-
spání, večer zábava. Odjezd z Třebí-
če nejlépe auty, autobus až v 10.10, 
nebo v 6.08 vlakem přes Jihlavu. 
Návrat z Telče autobusem v 17.35.

7. 11. 2015 Za martinskou hu-
sou, turistický pochod z Moravských 
Budějovic, start na nádraží ČD v 10 
hodin, trasa 16 km (do Kojetic) a 26 
km (do Třebíče). Trasa vede přes Sv. 
Vít, Horní Lažany a Babice do Koje-
tic (vlak). Nebo pokračovat přes 
Mastník do Třebíče. Odjezd vlakem 

z Třebíče hl. n. v 8.33 / ze Starče v 
9.27, návrat vlakem z Kojetic v 16.21 
nebo příchod do Třebíče.

8. 11. 2015 Cestou Jana Hvězdy z 
Vícemilic, turistický pochod v Telči, 
start v sokolovně, trasy 10, 20, 21, 
24, 28, 29 s cílem v Jihlávce (zajištěn 
odvoz do Telče), 37 a 50 km s cílem 
v Telči. Ttrasy vedou na Štramberk, 
Javořici, Studánku Páně, Velký paře-
zitý Rybník, Roštejn, Panské Duben-
ky a Janštejn. U Boru opékání buřtů. 
Odjezd z Třebíče nejlépe auty, auto-
bus v 5.20 přes Jihlavu. Návrat auto-
busem v 15.45, 16.30, 17.35.

13.- 15. 11. 2015 Za posledním 
puchýřem, významná turistická 
akce na ukončení sezóny, tentokrát 
ve Znojmě. PÁ: autobusové zájezdy 
(okolí Vranovské přehrady, malebné 
Moravsko-Krumlovsko, Pálava a při-
lehlé Dolní Rakousko, SO: pochod 
Za posledním puchýřem do NP 
Podyjí, trasy 15, 30, 40, 50 a 55 km, 

puchýřovská zábava, NE: po památ-
kách ve Znojmě. Do Znojma dobré 
spojení kterýkoliv den.

22. 11. 2015 Po stopách armád-
ního generála Ludvíka Svobo-
dy, turistický pochod, start v Trna-
vě 7.30 - 9.15, trasa 15 km Trnava 
- Přeckov - Kuchyňka - Hroznatín 
- Kolomazné kameny - Trnava. Na 
Kuchyňce opékání buřtů, v Hroz-
natíně prohlídka rodného domu 
arm. gen. Ludvíka Svobody a vzpo-
mínkový akt, v Trnavě v cíli poseze-

ní. Možnost zkrácení - vlak do nebo 
z Rudíkova. Do Trnavy individuálně.

29. 11. 2015 PP Šebeň (Mraven-
čí NS) a okolí: Jívoví - NS - Vídeň 
- vodní nádrž Mostiště - Cyrilov - 
Jívoví (NS 3 km + další okruh 5 až 
14 km). Na naučné stezce Šebeň je 
1100 hnízd lesních mravenců, nej-
větší známý komplex mravenišť těch-
to mravenců v ČR, je na ní 12 infor-
mačních tabulí. Odjezd auty, sraz 
parkoviště u pekárny Třebíč v 8.00 
hodin. -zt-

Mezinárodní žákovský mítink 
v atletice se letos v září konal v Tře-
bíči. Pořádala ho Základní škola 
Benešova. Přivítala zástupce škol 
z Německa,  Francie, Nizozemska 
a  Belgie. 

 „Tato škola pořádá řadu podobných 
akcí celoměstských i mezinárodních,“ 
poukázal místostarosta a bývalý uči-
tel na této škole Milan Zeibert. 

Připomněl, že v roce 1996 se tam 
například konala olympiáda třebíč-
ských základních škol. Další tato 
akce se již stala díky účasti škol ze 
zahraničí mezinárodní. Nad tou 
poslední převzalo patronát město 
Třebíč. 

„Tuto akci pořádá pouze tato škola, 
město se na ní podílí pouze peněžně,“ 
konstatoval Zeibert. Ředitel ško-
ly Jaroslav Dejl upozornil, že myš-
lenka pořádat tyto závody vznikla 
v roce 1992 v Německu.

 „Pořadatelé chtěli, aby se na nich 

setkávali mladí lidé ve věku dvanáct 
až patnáct let,“ podotkl.  

Cílem bylo pozvat i školu z býva-
lého východního bloku. To se jim 
dařilo, ale před třemi lety vznikl 
problém, kdy se žádná škola k účas-
ti nehlásila. „Vytipovali si nás, pro-
tože máme zaměření na výuku atleti-
ky,“ poznamenal Dejl.

Společenská akce
Upozornil, že se nejedná jen o 

sportovní, ale také o společenskou 
akci, na které se setkává asi 250 
osob včetně doprovodu. „Měli jsme 
pocit, že se také musíme ujmout pořa-
datelství a nabídnout školám pobyt 
v Třebíči,“ nastínil Dejl.

Doplnil, že Třebíč má velkou atle-
tickou tradici i odpovídající spor-
toviště. Účastníci si také prohlédli 
město a dospělí byli na radnici při-
jati místostarostou Zeibertem.

Škola zajistila účastníkům ubyto-

vání v tělocvičnách a třídách. Kdo 
měl z dospělých zájem, mohl využít 
služeb hotelů. Všichni také využi-
li služeb plaveckého areálu Laguna 
za zvýhodněnou cenu. Škola také 
zajistila stravování. 

Zeibert připomněl, že ředitel Dejl 
už od počátku devadesátých let 
minulého století pro školu systema-
ticky vyhledával partnery v zahra-
ničí včetně sportovních. „Tady to 
poprvé bylo opačně, kdy si někdo 
vyhlédl právě tuto školu, bez její ini-
ciativy,“ zdůraznil. 

„Myslím si, že je velice dobře, že 
mladí lidé takto navážou kontak-
ty. Za velice hyperaktivní považuji 
Francouze,“ naznačil perličku Dejl. 
Z toho důvodu učitelé využívají 
pro spaní raději autobus než nocleh 
s těmito účastníky. „Oni se probou-
zejí ve dvě v noci, a to se spát opravdu 
nedá,“ podotkl Dejl.   

Celkové náklady této akce se 
pohybovaly ve výši zhruba 200 

tisíc korun. Město věnovalo 50 tisíc 
korun a Fond Vysočiny 48 tisíc 
korun. Poplatek platí i každá skupi-
na, která se mítinku účastní. 

Veliký přínos vidí Dejl v tom, že 
se často boří mylné informace, kte-
ré mají zahraniční obyvatelé o naší 
zemi. Často se stává, že se účastní-
ci takových výměnných pobytů do 
Třebíče zase a rádi vracejí. 

Všechny hledají partnery
„Jen bych chtěl doplnit, že Základní 

škola Benešova není v Třebíči jedinou 
školou, která navazuje partnerství se 
školami ze zahraničí,“ zdůraznil Zei-
bert. 

„Všechny školy včetně středních se 
aktivně věnují výměnným pobytům. 
V Třebíči díky tomu během roku 
pobývá mnoho zahraničních dětí i 
dospělých a opravdu se sem mno-
zí vracejí,“ doplnil místostarosta a 
bývalý ředitel Základní školy Na 
Kopcích Pavel Pacal. -zt-

Mítink má za cíl družbu mladých lidí

Maďarské Balatonakali bylo dějištěm Mis-
trovství Evropy v kvadriatlonovém sprintu. 
Jak už sám název městečka napovídá, celé 
dění závodu se odvíjelo na jedné z pláží Bala-
tonu a jeho okolí. 

Dostaveníčko si zde dalo 80 jednotlivců a 24 
štafet ze šesti zemí, aby dali podobu výsledko-
vé listině trati 0,8-5-20-5 km /plavání-kajak-
kolo-běh/.

Na start se postavila celá kvadriatlonová 
špička, protože se jednalo také o předposlední 
závod Světového poháru a body zde získané 
mohou výrazně ovlivnit jeho celkovou podo-
bu /fi nálový závod se konal 5. září v Němec-
ku/. Mezi nimi nechyběli Petr Mejzlík a Zde-
něk Mikoláš z Třebíče. 

Petr Mejzlík startující za TJ Spartak TR po 
zisku titulu mistra světa na dlouhé trati z Han-
noveru v červnu téměř na konci sezóny tam 
získal titul vícemistra Evropy časem 1:54,57 

h. K vítězství mu chybělo 33 vt. To získal 
Němec Jurgen Kastner. Třetí místo obsadil 
jeho krajan Rudolf Kai-Dieter.  

Zdeněk Mikoláš, startující v barvách Led-
ních medvědů, nestačil pouze na Slováka 
Miloše Kotlárika /2:12,14h/ a časem 2:14,09 
h získal svůj zatím největší úspěch. Třetí mís-
to obsadil Maďar István Zakariás.

 Na větrem „rozhoupaném Balatonu“, kop-
covité cyklistice a hlavně ve 34 st. ve stínu 
dominovali Španělé. Zvítězil časem 1:28,30 
Garcia Peces před svým krajanem Beltranem 
Coromixasem. Třetí příčku obsadil Maďar 
Badar Gergo.  -zt-

VICEMISTŘI Evropy na společném foto, vlevo 
Petr Mejzlík, vpravo Zdeněk Mikoláš. 
 Foto: archiv P. Mejzlíka

Mejzlík a Mikoláš vicemistry Evropy
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KONSTRUKTÉR
TECHNICKÝ NÁKUPČÍ
SPECIALISTA PŘEDSÉRIOVÉ KVALITY
BRIGÁDNÍK SE ZNALOSTÍ 

    CIZÍCH JAZYKŮ

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
PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK
SEŘIZOVAČ
ZÁMEČNÍK VÝROBY NOVÝCH FOREM
BRIGÁDNÍK DO VÝROBY
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