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Na Pekelňák půjde 
křížová cesta 

Mariánské večeřadlo se uskuteční v 
pondělí 8. února v kostele sv. Martina 
v Třebíči pod vedením P. J. Stříže. Začí-
ná ve 13.30 hodin  modlitbou růžence 
a od čtrnácti hodin se uskuteční mše 
svatá a modlitby za uzdravení.

Křížová cesta za Třebíč a na úmysl 
uzdravení Veroniky L. se koná v pátek 
26. února. Vycházet se bude ve 20.30 
hodin od parkoviště u Polikliniky v uli-
ci Vltavínská. Završena bude na Pekel-
ném kopci, kde účastníci vztyčí kříž. 
Akce za každého počasí za svitu lou-
čí se účastní všichni tři třebíčští kněží. 
 -zt-

Uskuteční se 
zámecký karneval

Zámecký karneval se uskuteční 
v sobotu 30. ledna od 14 do 18 hodin 
v Expozici Cesty časem Třebíč. V pro-
gramu mohou návštěvníci prožít audi-
enci u hraběnky z Valdštejna. K dispo-
zici bude středověké rytířské ležení, 
tématické hry a soutěže, malování na 
obličej, výroba masek, zámecký bál a 
fotokoutek.  -zt-

Třebíčské farnosti 
pořádají ples

Ples třebíčských farností se bude 
konat v pátek 5. února od 20 hodin 
v Kulturním domě Hájek. Uskuteční 
se na téma Benátský karneval se sou-
těží o nejhezčí masku – škrabošku na 
tvář. V maskách se bude tančit od 23 
do 24 hodin.  -zt-

VÁNOČNÍ ČAS. Podle tradice vánoční čas trvá až do Hromnic, což je 2. února. Jesličky se Svatou rodinou přijely na Karlovo 
náměstí už v období, kdy Tří králové koledují po všech městech a vesnicích nejen na Třebíčsku. Nyní Svatá rodina netrpělivě 
očekávají na příchod tří mudrců. Foto: Antonín Zvěřina 

Gymnázium 
představí 

Badatelské centrum
Den otevřených dveří pořádá třebíč-

ské gymnázium ve středu 3. února od 
13 do 17 hodin. V deset hodin bude 
slavnostně otevřeno Badatelské cent-
rum s novým technologickým vybave-
ním a  výzkumnými přístroji v hodnotě 
několika milionu korun. Gymnázium 
Třebíč je jednou z pěti velkých škol, 
které byly zařazeny Krajem Vysočina 
do tohoto projektu. -zt-

Spolek na pomoc opuštěným 
zvířatům od února končí, spo-
lečnou řeč s městem nenašel.

 Antonín Zvěřina

Společnou řeč s Městským úřadem 
v Třebíči nenašel Spolek na pomoc zví-
řatům, který osm let podporoval tře-
bíčský útulek. Jeho členové se shodli 
na tom, že radnice, která loni převzala 
provoz útulku, o jejich pomoc nestojí. 
Na své schůzi, konané 10. ledna, se čle-
nové spolku rozhodli, že svoji podpůr-
nou činnost ve prospěch útulku pro 
opuštěná zvířata od 1. února ukončí.

Členka spolku Lada Najčevová uvá-
dí, že v poslední době si spolek doslo-

va vynucoval komunikaci s městským 
úřadem, ale marně. „O naši pomoc už 
nikdo nestál,“ tvrdí.

Spolek pomáhal útulku od roku 
2008, kdy ho provozovala Liga na 
ochranu zvířat. „Rozhodli jsme se 
pomoci tehdejšímu provozovateli tím, 
že uvedeme do provozu webové stránky, 
aby byla zvířata někde prezentována. 
Postupem času se naše činnost rozrůstala. 
Sehnali jsme sponzory, pořádali brigády. 
Kvůli problémům s chybějící právní sub-
jektivitou jsme založili vlastní občanské 
sdružení, nyní spolek,“ vysvětluje Naj-
čevová.

V roce 2010 spolek založil vlast-
ní transparentní účet, kam mohli lidé 
posílat peníze. „Mohli jsme zaručit, že 

poskytnuté dary budou transparentně a 
zodpovědně použity pro potřeby třebíč-
ského útulku, nikoliv pro osobní potřeby 
tehdejšího provozovatele,“ upozorňuje 
Najčevová.

V létě 2015 došlo k zásadnímu zvra-
tu, kdy se po provozovateli (Liga na 
ochranu zvířat ČR – MO Třebíč vede-
ná Petrem Ondráčkem) slehla zem a 
město bylo donuceno začít situaci 
řešit. Útulek byl bez elektrického prou-
du, zaměstnanci bez výplat.

„Pro nás se se zmizením provozova-
tele nic zvláštního nestalo, neboť útulek 
jsme fi nančně i materiálně podporovali 
už mnoho let, pro město se však změnilo 
mnohé. Nabídli jsme maximální součin-
nost.  (Pokračování na str. 6)

Spolek nemůže mít dvě hlavy
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Poptávka a potřeba pečovatelských 
služeb stále stoupá. Oblastní chari-
tě Třebíč v jejich zajištění od začátku 
roku 2016 pomáhá nový automobil 
Hyundai, který získala s pomocí Fon-
du Vysočina. Ten na pořízení vozu při-
spěl 70 procenty nákladů. 

„Díky tomu jsme mohli pořídit toto 
nové auto a pečovatelská služba tak 
má nyní k dispozici už deset aut. Služ-
ba se proto dostane k dalším potřebným 
lidem,“ děkuje za podporu Kraje Vyso-
čina Helena Pavelková, koordinátorka 
pečovatelské služby.

Charitní pečovatelská služba Třebíč 
je jednou ze služeb Střediska sv. Zdi-
slavy Oblastní charity Třebíč, které 
zajišťuje terénní zdravotní a sociální 
služby v domácnostech.  Pečovatelky 
pomáhají lidem se sníženou soběstač-
ností žít v domácím prostředí, kde jsou 
rádi a je jim tam dobře. 

Služba je určena především senio-
rům, osobám se zdravotním handica-
pem nebo chronickým onemocněním. 

Pečovatelky jim pomáhají se sebeob-
sluhou, osobní hygienou, přípravou 
jídla, údržbou domácnosti či s vyřizo-
váním pochůzek a nákupů.

„Zájem o naše služby stále stoupá. 
Obecně se ví, že populace stárne, a ti 
mladší nemají např. díky zaměstnání 
tolik času na poskytnutí adekvátní péče 
a zázemí seniorům, a proto přichází řa-
da na nás,“ popisuje Helena Pavel-
ková. Dodává, že spolu s rostoucím 
zájmem o službu roste i tlak na tech-
nické zabezpečení služby. V roce 2015 
využilo pomoc Charitní pečovatelské 
služby Třebíč celkem 206 lidí v regio-
nu Třebíčska.

Bližší informace:
Mgr. Helena Pavelková, koordiná-

tor – sociální pracovník
Charitní pečovatelská služba Tře-

bíč, Gen. Sochora 705, 674 01 Tře-
bíč

Tel.: 776 106 782   -zt-

Oblastní charita v Třebíči se 
opět podílela na Tříkrálové 
sbírce. Na území okresu Třebíč, 
kde se do ní letos opět zapojilo 
na 1500 dobrovolníků a obešli 
s pokladničkami přibližně 200 
osad, obcí a měst. Pro sbírku 
bylo zapečetěno 469 pokladni-
ček. 

 Antonín Zvěřina

Výtěžek dosáhl výše 2.278.688 
korun, tedy o 99.066 korun více než 
před rokem. V samotné Třebíči a při-
lehlých obcích koledníci vysbíra-
li 380.653 korun, o 5 736 Kč více než 
vloni.

V Třebíči se o úspěch sbírky výraz-
ně zasloužila rodina Čapkova, která 
společnými silami nasbírala do pěti 
pokladniček celkem 70 673 Kč! Vše 
dohromady vážilo 18 kilogramů a 
nejtěžší pokladnička vážila 5,05 kilo-
gramů.

„V Třebíči není koledování jednoduché, 
zvláště v panelových domech, ve kterých 
není výtah. Schody, co jsme se stále těžší-
mi a těžšími pokladničkami vyšlapali 
nahoru i dolů, jsme už pak ani nepočíta-
li,“ svěřila se  paní Čapková. 

„Letos jsme si k těm stávajícím ulicím 
přibrali některé další, které nebyly obsa-
zeny, a podařilo se nám to zvládnout. 
Bylo to velmi náročné, ale výsledek nás 
těší,“ radovala se.  

Skautská vedoucí Jaroslava Hlinko-
vá se do sbírky zapojuje nepřetržitě 
od jejího počátku. Společně se skauty 
a skautkami vykoledovala ve čtyřech 
pokladničkách opět vysokou částku 
48.650 korun.

Tříkrálová sbírka opět rekordní

TŘI KRÁLOVÉ prošli Karlovým náměstím v Třebíči. Foto: Antonín Zvěřina

„V období konání sbírky jsem buď 
v práci, nebo na Tříkrálové sbírce,“ 
vysvětlila, jak lze takového výsledku 
dosáhnout.

„Je potřeba počítat s tím, že koledová-
ní zabere nějaký čas,“ konstatuje pra-
covník Azylového domu pro muže P. 
Veselý, který vytvořil skupinku spolu 
se svými klienty. 

„Obejít takovou menší čtvrť rodin-
ných domů může trvat 3,5 - 4 hodi-
ny, někdy i déle. Ale byli jsme většinou 
přijati vstřícně, mnohde naši návštěvu 
už očekávali a s úsměvem nás vítali, 
chtěli právě od nás napsat nápis nad 
dveře a nezapomněli k naší radosti 

Pečovatelská služba 
pomůže více klientům

Vánoční veřejná sbírka skončila 
v Třebíči ve středu 6. ledna. Na dobro-
činné účely lidé v Třebíči věnovali část-
ku téměř 50 tisíc korun.

Sbírka se konala od pátku 4. prosin-
ce loňského roku a lidé mohli přispívat 
do schránky pod vánočním stromem 
na Karlově náměstí, nebo posílat pení-
ze přímo na speciální bankovní účet. 

Peníze na dobrou věc věnovali také 
členové zastupitelstva města, kteří při-

spěli částkou 14.250 korun. Společně 
se podařilo shromáždit částku 49.892 
korun. 

Vánoční sbírka má v Třebíči již dlou-
holetou tradici. Město vybrané pení-
ze vždy předává na dobročinné úče-
ly. Nyní lidé přispívali Nemocnici 
Třebíč, příspěvkové organizaci. Ta 
za darované peníze koupí moni-
tor životních funkcí na pooperační 
pokoj dětského oddělení. -zt-

Lidé darovali veřejné sbírce
téměř padesát tisíc korun

Prostor pro rodiče s dětmi nabízí 
budova radnice na Karlově náměs-
tí v Třebíči. Vedle Family Pointu 
v budově na Masarykově náměstí 
mají nyní rodiče možnost využívat 
místnost i ve druhé budově městské-
ho úřadu. 

Nachází se ve druhém patře naproti 
sídlu matriky. Kromě hracího kobe-
rečku, hrací desky, tabule, hraček a 
posezení je tam k dispozici přebalo-

vací pult. „Není určená jen návštěvní-
kům úřadu, ale všem, kteří jej budou 
potřebovat,“ zdůraznila radní Marie 
Černá.

Upozornila, že se jedná o malou 
místnost, která se pro kancelář neho-
dí a nebyla proto využívaná. „Vyba-
vila se částečně z mobiliáře města a 
částečně z peněz, které město vyhrá-
lo v soutěži Obec přátelská rodině,“ 
poznamenala Černá.    -zt-

Zlepšili podmínky pro rodiče

také štědře přispět do pokladničky,“ 
doplnil Veselý.

„V úterý 5. ledna jsme zavítali na 
koledu do Jaderné elektrárny Duko-
vany, ve středu 6. 1. 2016 na radnici v 
Třebíči. Pak jsme s celým průvodem pro-
šli Karlovo náměstí k živému betlému. 
Tam se odehrál program připravený 
na tříkrálové odpoledne. Děkujeme žá-
kům základní umělecké školy za pěkná 
vystoupení ve ztížených mrazivých pod-

mínkách,“ konstatoval ředitel třebíč-
ské Charity Petr Jašek. Jak bude použi-
ta Tříkrálová sbírka 2016 v Oblastní 
charitě Třebíč? Nejdůležitější bude 
výstavba nového Domova pro matky 
v Třebíči i se zázemím pro Ranou péči 
Třebíč, která se věnuje malým dětem s 
postižením a jejich rodinám. 

Z části výtěžku se dokončí stavební 
práce na Gen. Sochora, kde sídlí služby 
pro seniory, lidi s postižením a nemoc-
né. Pečovatelská služba plánuje zakou-
pit auto k poskytování svých služeb na 
okrese. Ze sbírky bude hrazena huma-
nitární pomoc a materiální či fi nanč-
ní pomoc lidem v sociální a zdravotní 
nouzi. 

„Milí koledníci, děkuji vám za vaše 
letošní nasazení v Tříkrálové sbírce. Opět 
jste odvedli vynikající práci v náročných 
podmínkách, ať už jde o rozmary počasí 
nebo dlouhé unavující putování od domu 
k domu. Děkuji, že jste to nevzdali a 
dotáhli až do konce, a tak jsme se společ-
ně dočkali dobrého výsledku. Důležité je i 
to, že jste přinesli do domácností radost a 
Boží požehnání, a přeji vám, aby se ho v 
hojnosti dostalo i vám. 

Chci poděkovat všem ostatním, kteří 
máte zásluhu na Tříkrálové sbírce. Vážím 
si vaší přízně, která je pro nás motivací k 
další práci. Stále lepší výsledky Tříkrálové 
sbírky svědčí o tom, že jste ji přijali a chce-
te mít skrze ni podíl na pomoci druhým 
lidem, kteří v různých svízelných situa-
cích naši podporu potřebují,“ vyjádřil se 
Petr Jašek, ředitel třebíčské Charity.
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Vyhlášení výsledků a předání 
odměn letošního 20. ročníku tra-
diční květinové soutěže se usku-
tečnilo ve středu 2. prosince za 
účasti soutěžících, členů hodno-
tící komise a místostarostů Vladi-
míra Malého a Milana Zeiberta. 

V tomto roce se odboru životního 
prostředí přihlásilo 31 soutěžících z 
panelových i rodinných domů z měs-
ta a jeho místních částí. Vítězkou se 
stala Alena Pavlasová z Heyrovského 
ulice, která se stará o veřejnou zeleň 
kolem panelového domu. 

„Letošní vítězka, Alena Pavlasová, 
sama téměř profesionálně zvelebuje a 
udržuje velký prostor, který byl původ-
ně obyčejným trávníkem. Mile mě pře-
kvapila konstatováním, že se nesetkala 
s vandalismem. Všichni v okolí i náhod-
ní kolemjdoucí její dobrovolnou práci 

respektují a těší se z ní. To potvrdily i 
další účastnice soutěže, které se také 
starají o zkrášlování trávníků v pane-
lových sídlištích. Sousedé v domě je 
někdy podporují i tím, že jim na zalé-
vání dávají vodu po koupání,“ uvedl 
místostarosta města Zeibert.  

Soutěže se mohl zúčastnit každý 
majitel domu, bytu nebo provozov-
ny, který měl fasádu v době hod-
nocení zkrášlenu živými květinami 
nebo pnoucími dřevinami. Výzdoba 
musela být viditelná z ulice. Soutěž 
se vztahovala také na upravené neo-
plocené předzahrádky na veřejném 
prostranství.

Výsledková listina
1. místo  Alena Pavlasová
2. místo  Romana Mitisková
3. místo  Stanislava Kratochvílová 

 -zt-

Květinová soutěž má vítěze

VÍTĚZNÁ květinová výzdoba. Foto: archiv města

Každoroční pořad hudebního publicisty Jiřího Černého v třebíčském Béč-
ku bude letos ozvláštněn tím, že se uskuteční den před jeho životním jubile-
em. Doyen české hudební kritiky sice do Třebíče vzkazuje „jen moc prosím, 
žádné oslavy“, budou-li však mít podobu hojné návštěvy jeho Rockování ve 
středu 24. února, nebude jistě nic namítat. Začátek pořadu v Hudebním klu-
bu Béčko na konci ulice Vítězslava Nezvala je jako obvykle v 19 hodin. miz

Spolek výtvarných umělců Vyso-
činy bude vystavovat v zámeckých 
konírnách v Muzeu vysočiny  Tře-
bíč od pátku 29. ledna do pondělí 
7. března. Vernisáž se uskutečnila ve 
čtvrtek 28. ledna od 17 hodin. 

Spolek výtvarných umělců Vysoči-
ny je členem Unie výtvarných uměl-
ců ČR a mezinárodních kulturních 
organizací. Je dobrovolnou výběro-
vou organizací sdružující výtvarné 
umělce a teoretiky. Spolek výtvar-
ných umělců Vysočiny vznikl pod 

názvem Sdružení výtvarných uměl-
ců Vysočiny počátkem roku 1990 
jako spolek umělců působících v 
regionu Českomoravské vysoči-
ny zahrnující okresy Jihlava, Třebíč, 
Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod 
a Pelhřimov. Po roce činnosti došlo 
k osamostatnění žďárských výtvar-
níků, kteří založili Klub výtvarných 
umělců Horácka. Spolek výtvarných 
umělců Vysočiny se pravidelně před-
stavuje veřejnosti na každoročních 
členských výstavách.  -zt-

Jiří Černý (ne)bude slavit v Béčku

Představí se výtvarníci z Vysočiny

Letošní festival Divadla 2-3-4 her-
ců se v Třebíči uskuteční od 28. úno-
ra do 17. března 2016 v Národním 
domě. Jedná se 16. ročník a patro-
nem festivalu je třebíčský rodák, he-
rec Oldřich Navrátil.

V neděli 28. února se diváci mohou 
těšit na Divadlo Ungelt Praha a hru 
Joe DiPietro Poslední romance. Hra-
jí Alena Vránová, Petr Kostka, Car-
men Mayerová, Jan Bochňák nebo 
Jakub Turek. Ve středu 2. března 
v Třebíči hostuje Divadlo v Rytířské 
Praha se hrou Michaely Doležalo-
vé a Romana Vencla Ano za milión! 
Představí se Adéla Gondíková a Jiří 
Langmajer.

V úterý 8. března stejné divadlo 
sehraje inscenaci Valeria Schulczova 
a Romana Olekšáka Leni. Účinku-
jí Vilma Cibulková, Ondřej Kavan, 
Dana Syslová a Daniel Krejčík. 
V pátek 11. března přijede Divadlo 
Ungellt Praha se hrou Růžové brýle. 
Publikum pobaví Zuzana Bydžovská, 
Hana Maciuchová a Sabina Rojková.

V pondělí 14. března dorazí Diva-
dlo Viola Praha a uvede hru Mike 
Barlett  a Smluvní vztahy. Festival 
zakončí ve čtvrtek 17. března insce-
nace Mika Myllyaho Chaos. Hrají 
Diana Šoltýsová, Ivana Machalová 
a Kristýna Hlaváčková-Bábková či 
Monika Zoubková. -zt-

Festival nastíní pestrý program

V roce 2015 zaznamenala matrika 
Městského úřadu v Třebíči celkem 
2181 matričních událostí. Z toho 
1283 narozených dětí, 221 sňatků 
a 677 úmrtí. To je o 70 narozených 
dětí více, o 5 sňatků více a o 47 méně 
zemřelých než v roce 2014.

Z celkového počtu 1283 naro-
zených dětí je 676 dívek, 607 
chlapců. Celkem v loňském roce 
matrika zapsala 15 párů dvojčat. 
Nejčastěji dávali rodiče svým dětem 
jména Jakub a Eliška, stejně jako v 
roce 2014. V roce 2013 to byl Jan 
a opět Eliška. Mezi nejoblíbenější 
chlapecká jména patřila v roce 2015 
– Jakub (38x), Jan (32x), Adam 
(27x),   Matěj (26x),  Matyáš  (26x), 
Lukáš (22x), Filip (22x), Tomáš 
(21x). Z dívčích jmen – Eliška 
(31x), Tereza (29x), Nela (22x), 
Adéla (21x), Natálie (20x), Karolína 
(19x), Lucie (18x), Anna (18x).

Z celkového počtu 221 sňatků v 
roce 2015 bylo 57 církevních a 167 
občanských sňatků.

Před Církví římskokatolickou bylo 
uzavřeno 52 sňatků, před Českobra-
trskou církví evangelickou tři sňatky, 
před Apoštolskou církví jeden sňa-
tek a před Církví československou 
husitskou jeden sňatek. 

Sňatky se uzavíraly i mimo sta-
novenou obřadní síň, například na 
zámku ve Valči, v Kojeticích - Sád-
ku, v bylinkové zahrádce u Bazili-
ky sv. Prokopa, v Zadní synagoze, v 
kamenném sále třebíčského zámku, 
ale také na soukromých zahradách.

Do pamětní knihy byly zapsány tři 
manželské páry, které oslavily výro-
čí svatby – 75 let manželství, tj. svat-
ba korunovačních klenotů, 60 let 
manželství, tj. diamantová svatba a 
jeden manželský pár oslavil zlatou 
svatbu, tj. 50 let manželství. -zt-

Připravili 
netradiční prohlídky

Kostýmované prohlídky se uskuteč-
ní v sobotu 13. února od čtrnácti a pat-
nácti hodin v třebíčském zámku na tra-
se Valdštejnové na Třebíči. V daném 
termínu ožijí komnaty hraběcí rodiny 
Valdštejnů prostřednictvím divadelní-
ho souboru Ampulka. Jedná se o pro-
fesionální vystoupení herců souboru a 
zajímavě pojatou expozici, která refl ek-
tuje třebíčskou minulost.  -zt-

Prim hrají Jakubové a Elišky

Ekotechnické centrum Alternátor v 
Třebíči připravilo další program pro 
svou unikátní projekční kouli. Jeho 
název „Zničíme Zemi?“ o mnohém 
napovídá.

Produkci lze zhlédnout v Alternáto-
ru v Třebíči v ulici Tomáše Bati 1083 
až do neděle 21. února, od pondělí do 
pátku vždy ve 14.30 a 15.30, v sobotu 
a v neděli v 10.30, 13.30 a 15.30 hodin.

Projekční koule, tzv. Science on a 

Sphere, je unikátní vědecko-technic-
ké zařízení, jichž v Evropě najdeme 
pouze osm. Ekotechnické centrum 
Alternátor ho získalo z amerického 
Národního úřadu pro oceán a atmo-
sféru (NOAA), který na něm simulu-
je různé přírodní nebo vesmírné úka-
zy. Koule přebírá také data z NASA, 
dokáže v reálném čase zobrazit letecký 
či námořní provoz po celé Zemi a řadu 
dalších jevů. -zt-

Ukážou unikátní kouli
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Některé události, informace z minulého 
roku, chtějí Třebíčské noviny čtenářům při-
pomenout na počátku roku letošního. Jed-
notlivé zprávy jsou redakčně kráceny.

 Antonín Zvěřina

LEDEN
Kraj postaví v Borovině tělocvičnu

Novou tělocvičnu začne stavět u Hotelové školy v 
Borovině kraj, některým zastupitelům se to nelíbí. 
Hovořilo se zejména o možném záboru zeleně. Koa-
lice akci obhajovala, protože do Třebíče přinese 40 
milionů korun z rozpočtu kraje. Z opozice například 
Miloslav Josífk o (ANO 2011) projevil radost, že kraj 
Třebíči věnuje 40 milionů korun, ale nelíbilo se mu, 
že se to uskuteční na úkor zeleně. Nakonec zastupi-
telé změny územního plánu umožňujícího výstav-
bu tělocvičny odsouhlasili. Náměstek Kraje Vysoči-
na Vladimír Novotný (ČSSD) netajil, že pokud by 
zastupitelstvo změny neodsouhlasilo, Třebíč by o 
peníze patrně přišla.

ÚNOR
Třebíč se mise do JAR neúčastní

Místostarosta Třebíče Pavel Pacal, který má v kom-
petenci rozvoj zaměstnanosti a přilákání investorů 
do Třebíče, se služební cesty do Jihoafrické repub-
liky vzdal. Učinil tak poté, kdy některé názory 
označily jeho cestu za výlet do exotické krajiny.

„Celá cesta se ale vůči mé osobě také značně zpoliti-
zovala. V informacích se objevily osobní útoky nejen 
proti mně, ale také proti mé přítelkyni (Dagmar 
Moláková, dnes manželka Pavla Pacala, pracuje na 
městském úřadu jako vedoucí odboru rozvoje a pro 
radu pouze vypracovala pro cestu podklady pozn. 
red.),“ poznamenal Pacal.

Velice ho mrzí, že všechny strany a hnutí mají 
v programech lákání investorů s jejich aktivním 
vyhledáváním. Někteří opoziční politici ale tyto 
snahy svými výroky popřeli.  

Nejoblíbenějšími jmény 
jsou Eliška a Jakub

V roce 2014 se v matričním obvodu Městského 
úřadu Třebíč zaznamenalo celkem 1989 matrič-
ních události, z toho 1213 narozených dětí, 216 
sňatků a 724 úmrtí.

Z celkového počtu 1213 narozených dětí je 579 
děvčat a 634 chlapců a 21 párů dvojčat. Naroze-
ným dětem dávali jejich rodiče nejčastěji jména 
Jakub a Eliška.

BŘEZEN
Postaví nový semafor

Křižovatka u Úřadu práce dostane nový semafor 
a lampy s LED svítidly

Původně navrhovaná rampa přes celou vozovku 
by si kvůli hlubokým základům vyžádala přeložky 
inženýrských sítí. 

„Zpracovatel projektové dokumentace navrhl alter-
nativu instalace nového výložníku ze strany od budo-
vy autobusového nádraží tak, aby lampa pro levé 
odbočení ve směru od Boroviny byla umístěna přímo 
nad jízdním pruhem,“ vysvětlil umístění nového 
semaforu vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina 
a dodal, že tuto alternativu odsouhlasila i Policie 
ČR.

Studenti z Obchodní 
a Hotelové školy darovali krav 

Valentýnské darování krve, tak se jmenuje 
akce, kterou před sedmi lety vymysleli studenti 
Obchodní akademie v Třebíči. A v této tradici pokra-
čují i po spojení s Hotelovou školou. Letos Valentýn 
připadl na sobotu, a proto studentu přišli na odbě-
rové místo v třebíčské nemocnici už ve čtvrtek 12. 
února. 

Studentů přišlo zhruba pětatřicet, někteří nemohli 
například z důvodu nemoci. Před sloučením darova-
lo krev ročně asi 25 mladých lidí.

DUBEN
Janata předal policii Heřmanovi

Kompetence si prohodil starosta Pavel Janata a rad-
ní Pavel Heřman. Ten bude řídit městskou policii, 
Janata se bude zabývat vodárenstvím. 

„Heřman jako starosta v minulém volební období měl 
městskou policii na starosti a problematiku dobře zná,“ 
přiblížil Janata. Netajil, že ve Svazku vodovody a 
kanalizace není situace dobrá a pokud by tam měs-
to zastupoval pouze radní, jeho pozice by nebyla jed-
noduchá. Poukázal, že Třebíč vždy měla ve svazku 
předsednictví. V současné době to vypadá tak, že by 
o toto na dubnové valné hromadě mohla přijít. 

Otevřeli sousedskou budku
Přesně v pravé poledne ve čtvrtek 19. března zača-

la sloužit svému účelu knihobudka či sousedská 
knihovna v areálu Třebíčského centra v Třebíči. Její 
otevření iniciovala Ivana Lukášková. „Využíváme pro-
stor Třebíčského centra, ale jedná se o soukromou akci,“ 
přiznala. Doplnila, že nová sousedská budka vznikla 
díky sponzorskému daru. „Není to náš nápad. Lidé si 
v této sousedské budce mohou knihy půjčit, knihu vložit 
nebo si ji vzít,“ naznačila Lukášková.

KVĚTEN
Výstavba obchvatu se 
zase o kousek přiblížila

Na popud Třebíče se v dubnu sešli se zástupci měs-
ta, ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a 
Kraje Vysočina. Dali si za cíl stanovit konkrétní kro-
ky, které zahájí přípravu výstavbu obchvatu Třebíče. 

„Tato schůzka byla pokračováním naší předchozí 
schůzky na ministerstvu dopravy, které se zúčastnil za 
kraj náměstek pro dopravu Libor Joukl,“ podotkl mís-
tostarosta Vladimír Malý. Dubnová schůzka si dala 
za cíl ujasnit všem zúčastněným dopravní situaci ve 
městě a zajištění konkrétních činností, které musí 
jednotlivé organizace učinit.

Pořádají Dyslektickou olympiádu
Již pošestnácté se v úterý 5. května v Třebíči na 

Základní škole ul. Kpt. Jaroše uskuteční tradiční 
Dyslektická olympiáda. Soutěž matematicko – pří-
rodovědného zaměření je určena pro žáky 1. stupně 
základních škol, u kterých byla diagnostikována něk-
terá ze specifi ckých poruch učení, nejčastěji dyslexie. 

Zúčastní se kolem 130 dětí nejen z Třebíčska, ale 
i z jiných částí Kraje Vysočina, zástupce přihlási-
lo 22 základních škol. Děti soutěží v týmech, které 
jsou většinou tvořeny žáky různých ročníků. Během 
zápolení se učí spolupracovat, jejich zkušenost ze 
soutěže by měla pozitivně ovlivnit i budování uspo-
kojivé pozice v kolektivu vrstevníků.

ČERVEN
Film o Janu Husovi se natáčel i v Třebíči
Film o Janu Husovi natočila Česká televize k 600. 

výročí jeho upálení. Původně plánované dvě části se 
rozrostly natolik, že se vše muselo rozdělit do částí 
tří. Natáčení fi lmu začalo loni 14. června a poslední 
klapka padla 27. ledna 2015.

Některé scény se natáčely také v Třebíči a blízkém 
okolí. V bazilice sv. Prokopa v Třebíči se od pátku 
18. července 2014 připravovaly interiéry. Natáčení 
zde pod taktovkou režiséra Jiřího Svobody začalo ve 
středu 23. července 2014. 

Úprava Karlova náměstí 
nebude jednoduchá

Mezi priority vedení města Třebíč patří přípra-
va revitalizace centrálního Karlova náměstí. Do če-
la výboru pro revitalizaci  byla zvolena radní Marie 
Černá (Třebíč můj domov). 

„Myslím si, že nyní jsme ve fázi kousek od startovního 
výstřelu,“ nastínila Černá. Za startovní výstřel považu-
je skutečnost, kdy se uskutečnilo  výběr na zpracová-
ní studie na základě výběrového řízení. V soutěži zví-
tězil architekt Tomáš Rusín.

„K tomu došlo před dvěma lety a následovala první 
fáze rozhovorů s dotčenými orgány,“ poznamenala Čer-
ná. Doplnila, že Karlovo náměstí je vlastně jakýmsi 
obývákem města, protože slouží všem obyvatelům a 
má řadu funkcí.

ČERVENEC
Útulek začalo provozovat město 

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

Její představitel Petr Ondráček ale přestal s městem 
komunikovat. „Nakonec s námi začala jednat před-
stavitelka celorepublikové Ligy na ochranu zvířat mís-
topředsedkyně Dagmar Kubištová. Patrně si vedoucí 
činitelé uvědomili, že celá situace nevrhá dobré světlo na 
celou ligu,“ konstatoval Janata. 

Obě strany se nakonec domluvily na osobním 
setkání, kde se dohodly, že od počátku července má 
město právo užívat majetek Ligy na ochranu zvířat, 
který se v areálu nachází. To znamenalo, že od počát-
ku července město hradí i dodávku vody či elektřiny. 

Třebíč přivítala charitativní cyklotour
Ve středu 3. června odstartoval v Aši šestý ročník 

veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem. Skupi-
nu cyklistů vede na historickém vysokém kole, zná-
mém také jako velociped, jezdec Josef Zimovčák, 
který je patronem celé akce. 

Cyklotour po více než 860 kilometrech zavítala v 
úterý 9. června také do Třebíče. Tuto etapu z Hum-
polce společně s účastníky absolvoval i místostaros-
ta města Pavel Pacal. Peleton ukončil šestou etapu na 
Karlově náměstí, kde na účastníky čekaly stovky při-
hlížejících.

SRPEN
Postiženému Aleši Dennerovi 

pomůže izraelská klinika
Vlak Lustig – Vlak svobody 2015 zavítal během 

své cesty po třech zemích, České republiky, Pol-
ska a Slovenska, v úterý 14. července do Třebíče. 
Cesta se uskutečňuje v rámci XVI. ročník Meziná-
rodního festivalu česko-německo-židovské kultu-
ry Devět bran jako připomenutí 70. výročí ukon-
čení 2. světové války. 

Třebíč díky tomuto projektu přivítala vzácného 
hosta, izraelského velvyslance v České republice 
Gary Korena. Ve velké zasedací místnosti radnice 
se setkal s veřejností. Přítomna byla také maminka 
Aleše Dennera z Okřešic Eva a zástupkyně sdružení 
FOR JANE Eva Fruhwirtová. 

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

Město ocenilo žáky za reprezentaci
Město Třebíč v prostorách obřadní síně Malova-

ného domu ocenilo nejlepší žáky základních škol 
roku 2014/2015. Předávání sedmnácti ocenění včet-
ně drobného dárku se ujal místostarosta Pavel Pacal 
společně s vedoucí odboru školství a kultury Jindřiš-
kou Pánkovou. 

Školy vybraly žáky, kteří kromě vzorného plnění 
svých školních povinností dosáhli dalších úspěchů a 
reprezentovali školu jak ve vědomostních soutěžích 
– v matematice, chemii, v anglickém nebo němec-
kém jazyce, v recitačních a pěveckých soutěžích, tak 
v různých sportovních odvětvích – v gymnastice, 
volejbalu, soft balu nebo baseballu či ledním hokeji.

 (Pokračování na str. 6)

Co přinesl mimo jiné rok 2015
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Co přinesl mimo jiné rok 2015

Skupina CARMEN vystoupí v sobotu 
7. května na zimním stadionu!

Spolek nemůže mít dvě hlavy
(Dokončení ze str. 1) 

V dobré víře, že konečně bude vše lepší, že útulek bude 
pod městskou policií, ne pod soukromým subjektem jako 
živnost, jsme se těšili na změny, které v útulku nastanou 
a které budou mít pro zvířata pozitivní dopad,“ konsta-
tuje Lada Najčevová.

Na poslední schůzce se členové spolku dohodli, že 
peníze, kterými účet disponuje, budou použity na 
kastrace zvířat, na péči o mimotřebíčská zvířata, na 
fi nančně náročnější operace a na kompletní čipova-
cí program.

Od 1. února spolek zastaví příjmy na svůj transpa-
rentní účet 2700097404/2010, včetně virtuálních 
adopcí (peníze, obdržené po 1. 2, budou dárcům 
zasílány zpět). Nemalý fi nanční obnos, kterým účet 
disponuje, chce spolek prioritně použít na fi nancová-
ní konkrétních potřeb třebíčského útulku. „Pokud ani 
v tomto případě nebude ze strany města zájem, budeme 
peníze směřovat na konkrétní pomoc jiným útulkům či 
depozitům v kraji Vysočina, které dobře známe a které 
se potýkají s fi nančními problémy,“ prozrazuje Najče-
vová.

Spolek dále od 1. února ukončí činnost webových 

stránek, činnost na facebookové stránce a e-mailo-
vou komunikaci vyjma komunikace ohledně vysta-
vení potvrzení o obdržení fi nančního daru na trans-
parentní účet: 2700097404/2010 za období: rok 
2015, 1/2016.

Radní Pavel Heřman, který má na starosti měst-
skou policii, vyvrací, že by město o spolupráci nestá-
lo. „Když dostanete návrh smlouvy, tak ve městě to 
nechodí tak, že ji vezmete, přečtete a hned podepíšete. 
Tak to mohou odborné organizace dělat spolu, ale měs-
to to musí probrat s právníky, najít všechny aspekty, kte-
rých se to týká, a formulovat věci přesně. Spolek to ale 
vnímá tak, jako že jsme pomalí. Jenže veřejná správa 
taková je,“ vysvětluje radní.

Heřman ocenil, co všechno spolek pro útulek 
v době jeho krize udělal: „Není v tom žádná nevůle ze 
strany města odstřihnout se od nich nebo je kritizovat. 
Spolek svůj díl práce odvedl a vytáhl útulek z nejhor-
ších dob v minulosti, kdy tam hrozila naprostá zkáza. Já 
jsem velmi vděčný za to, co členové spolku udělali v minu-
losti, a dost mě mrzí, že jsme nenašli společný jazyk, jak 
to dělat dál. Na druhé straně je nutné pochopit, že útulek 
nemůže mít dvě hlavy, které mu velí,“ dodal Heřman.

(Dokončení ze str. 4) 
ZÁŘÍ

Čínská provincie hledá partnera
Delegace Kraje Vysočina ve spolupráci s Hospo-

dářskou komorou navštívila letos v červnu Čínskou 
lidovou republiku, partnerský region Hubei. V jejím 
druhém největším městě čtyřmilionovém Yichangu 
s bohatou historií byla oslovena s žádostí o doporu-
čení vhodného partnerského města v Kraji Vysočina. 
Hejtman Jiří Běhounek doporučil Třebíč, jako druhé 
největší město na Vysočině. 

„Krajská delegace předala kontakt na třebíčskou rad-
nici, a tím začala vzájemná komunikace. V červenci js-
me obdrželi pozvání k návštěvě města Yichang a k účasti 
na mezinárodním fóru OECD, které se týká vodní elekt-
rárny Tři soutěsky,“ nastínil místostarosta Pavel Pacal.

Kontroly neprokázaly 
závažnější prohřešky

Oddělení kontroly na městském úřadě v Třebíči 
vydalo informace o výsledcích vykonaných kontrol 
příslušných odborů za rok 2014. Starosta Pavel Jana-
ta připomněl, že tento odbor na radnici vznikl v závě-
ru minulého volebního období. 

Výsledek považuje za pozitivní, protože v této 
oblasti nedošlo k žádnému zásadnímu pochybení. 
Janata připustil drobné prohřešky, které se ale poda-
řilo okamžitě odstranit. 

ŘÍJEN
Uskuteční se lidové misie

Lidové misie se uskuteční v letošním roce od 18. 
října do 25. října v Třebíči. „Jedná se o záležitost kato-

lické církve, která je tady bude organizovat,“ konsta-
toval starosta Pavel Janata. Upozornil, že akce se v 
některých souvislostech dotkne i veřejnosti. Proto 
radnice byla požádaná o součinnost. 

„Přišli za mnou organizátoři s informacemi a já jsem 
se rozhodl ze své pozice tuto akci zaštítit. To je moje roz-
hodnutí. Myslím si, že ve formě propagace nebude žád-
ný problém,“ poukázal Janata.

 LISTOPAD
Podzámecká niva 

změnami zatím neprojde
Den architektury se konal letos poprvé také v Tře-

bíči. Postarala se o to Pavlína Drbálková s manželem 
z ateliéru D+Architekti. „Spolupracujeme se Střed-
ní stavební školou na jejich programu architektura a 
desing interiéru,“ poznamenala. Den se dotkl i mož-
nosti přestavby Podzámecké nivy. Místostarosta 
Pavel Pacal informoval, že s revitalizací Podzámec-
ké nivy se počítá v rámci úpravy celého zámeckého 
parku. 

Třebíčský hospic sídlí v novém
Novému sídlu Domácího hospice sv. Zdislavy v 

Třebíči požehnal v pondělí 12. října brněnský biskup 
Vojtěch Cikrle. Hospic je jedním ze sedmi v Čes-
ké republice a jediným 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 pod-
porovat domácí hospicovou péči, kdy lidé umírají za 
důstojných podmínek doma,“ nastínil mluvčí třebíč-
ské charity Petr Palovčík. V příštím roce by mohl na 
základě i třebíčských zkušeností vzniknout nový sys-
tém fi nancování hospicové péče v rámci celé ČR.

PROSINEC
Studenti by přivítali slevy

Fórum zdravého města se uskutečnilo v budově 
městského kulturního střediska Fórum v Třebíči ve 
středu 9. listopadu v podvečer. Mělo heslo: Pojďme 
společně najít 10 nej problémů našeho města. To 
měli za úkol obyvatelé města. Mladí lidé by přivítali 
zavedení studentských slev v příspěvkových organi-
zacích města.

SKUPINA CARMEN.  Foto: archiv

Legendární hudební skupina, která 
od roku 2001 vystupuje jen výjimeč-
ně, zahraje po 15 letech pro širokou 
veřejnost v Třebíči. V loňském roce 
se část skupiny sešla na oslavě padesá-
tin Vlasty Zahrádky a zahrála společ-
ně s hudebními projekty zpěváka ve 
vyprodaném Roxy. Obrovský zájem o 
toto vystoupení a letní akci Carmen 
ve Výčapech dal kapele myšlenku při-
pravit ke třicetinám akci, kterou ještě 
nikdy nerealizovali.

„Sejít se celá parta, nazkoušet pro-
gram a připravit hraní je pro nás čím 
dál náročnější. Vlasta žije v Praze, Vašek 
tam pracuje, Petr bydlí v Ostravě, Michal 
u Ivančic,“ říká kapelník Luboš Denner. 

Ale myšlenka zahrát velké vystoupe-
ní po tak dlouhé době v Třebíči všech-
ny nadchla, a tak se mohou všichni 
těšit na večer, který Carmen ještě nere-
alizovala. Budou hrát všechny stěžejní 
skladby, hity, které fanoušci na vystou-
peních od začátku vzniku skupiny měli 
nejvíce rádi. Celé vystoupení bude pro-
pojeno  videoprojekcemi na velkých 
obrazovkách a připravuje se i živý klip. 

A co je podstatné, na jednom podiu po 
letech vystoupí oba zpěváci Carmen, 
Vlasta Zahrádka a Petr Bende. 

Přijďte „Na kafe!“ 
Pošlete video z telefonu

Carmen pojali celé vystoupení jako 
pozvání svých přátel, kamarádů, pří-
znivců z Třebíče, Vysočiny, Moravy 
a celého světa podle názvu jedné ze 
svých skladeb „Na kafe!“ Na youtube, 
nebo na www.carmentrebic.cz, face-
booku, můžete již nyní vidět první zva-
cí spot.

Kapela však připravuje další video, do 
kterého se už nyní zapojují další lidé, 
a proto může úplně každý z telefonu 
poslat ze zajímavého místa odkudkoliv 
na světě (z Třebíče, kterékoliv vesnič-
ky, místa, nebo třeba  Austrálie) na pro-
mo agenturuinfo@dan-production.cz 
video do 20 sekund na šířku s tématem 
pozvání svých přátel „Na kafe!“ na zim-
ní stadion 7. května do Třebíče. Pozvání 
mohou být legrační, vážná i bláznivá, od 
jednotlivců i skupin lidí, kapela postup-
ně všechny zveřejní na fb  a 10 nejpove-

denějších zařadí do zvacího videospo-
tu, který bude i součástí vystoupení. 
A autoři budou odměněni pěknými 
cenami. Termín pro poslání videí je 
do konce února. Všechny informace 
a ukázkové video najdete na www. 
carmentrebic.cz.

Předprodeje vstupenek: Prodejna 
hudebních nástrojů Mijovič a pro-
dejna O2, obě na Karlově náměstí v 
Třebíči. 

Vstupenky lze zakoupit i prostřed-
nictvím sms, více informací na www.
carmentrebic.cz  -zt-



Reprezentativní prostory Hotelu 
Zámek Valeč nabízejí širokou škálu 
využití pro mnoho rozmanitých akti-
vit. Vybrat si můžete z relaxačních 
a romantických pobytů přímo v zám-
ku nebo v moderně vybavených poko-
jích, vždy s možností využití wellne-
ss a beauty centra. Širokou nabídkou 
netradičních prostor disponuje zá-
mek také pro vaše školení, fi remní 
akce s možností doprovodného pro-
gramu například v podobě komento-
vané prohlídky zámku. Zámek posky-
tuje zázemí pro soukromé oslavy, 
svatby a hostiny a v neposlední řadě 
také bohatý kulturní a společenský 
program pro veřejnost po celý rok.

Po Novém roce se Hotel Zámek Valeč 
stává již pravidelně místem konání něko-
lika významných plesů. Ve spolupráci 
s panem Alešem Pokorným pořádá Zá-

mek Valeč tradiční Ples lovu a hojnosti, 
který je oblíbený pro svou velkolepost 
i bohatou tombolu. Slavnostní atmosfé-
ru můžete zažít při Plese první republiky 
pořádaném sdružením MÍŠA&MÍŠA, 
jemuž je věnován výtěžek této událos-
ti. Účastníci plesu přichází v dobových 
kostýmech a s dobovými účesy, což spo-
lu s hudebním doprovodem napomáhá 
navození atmosféry časů první republi-
ky. Poněkolikáté je v letošním roce Zá-
mek Valeč místem konání Sportovního 
plesu pořádaného místním fotbalovým 
klubem, a také vojenského Plesu pilotů 
z letecké základny v Náměšti nad Osla-
vou.

V letošním roce přivítáme jaro nejen 
nabídkou speciálního velikonoční-
ho menu, ale také druhým ročníkem 
ochutnávky vína, která je plánovaná 
na 9. dubna a bude obohacena hudeb-

ním doprovodem cimbálové muziky 
Jožky Šmukaře. Nezapomeňte si také 
zaznamenat do kalendáře termín 
19. června, kdy na zámku proběhnou 
oslavy již třetího výročí znovuotevření 
zámku. Čeká vás bohatý program v prů-
běhu celého dne, na své si přijdou děti 
i dospělí.

V letních měsících je nádvoří i His-
torický sál přímo v budově zámku jed-
ním z několika míst, kde probíhají kon-
certy v rámci Mezinárodního festivalu 
Petra Dvorského. Program je prozatím 
v jednání, ale v předcházejících letech nás 
navštívili v rámci této kulturní události 
Lenka Filipová, Aneta Langerová a Dan 
Bárta&Illustratosphere a proběhly zde 
také koncerty vážné hudby – Večery čes-
kých a ruských písní.

Kromě doposud zmíněných akcí 
se pravidelně pořádají také rukodělné díl-

ničky a speciální program k Mezinárod-
nímu dni dětí, a také v rámci oslav Hal-
loweena. Dospělí si jistě přijdou na své 
při Svatomartinských hodech, v minulém 
roce doplněné lampionovým průvodem 
a přivítáním sv. Martina na koni. Nechme 
se překvapit, zda přijede i v roce letošním. 
Příjemným zpestřením předvánočního 
shonu bývají první adventní neděli vánoč-
ní trhy spojené s rozsvícením stromečku, 
vystoupením dětí, prodejem lokálních 
produktů od místních obchodníků, dopl-
něné o zdobení perníčků.

Závěr roku se nese ve znamení oslav Sil-
vestra s nabídkou silvestrovských pobytů 
a oslav, které jsou často vyprodány něko-
lik měsíců předem. Vybírejte proto z naší 
široké nabídky a přijeďte nás navštívit. 
Věříme, že na chvíle prožité v Zámku 
Valeč budete dlouho a rádi vzpomínat. 
 (pi-t02-valec)

Hotel Zámek Valeč vás zve na kulturní
i společenský program po celý rok
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Památky u nás nelákají jen 
návštěvníky z tuzemska, 
ale i ze zahraničí. Jak říká Jaro-
míra Hanáčková, ředitelka 
Městského kulturního středis-
ka, Třebíč  objevili i  Američa-
né. 

 Antonín Zvěřina

Můžete říct, jak loni dopadla 
návštěvnost Třebíče?

Myslím si, že dopadla výborně. 
Zvedla se nám meziročně o 6,5 pro-
cent. Loni jsme přivítali zhruba 116 
tisíc návštěvníků, letos více než 125 
tisíc návštěvníků. To nás těší, minulý 
meziroční nárůst se pohyboval přib-
ližně mezi dvěma až třemi procenty. 

Z čeho máte největší radost?
Že nárůst návštěvníků zaznamenal 

všechna tři turistická střediska. Jak 
Národní dům, tak Zadní synagoga i 
informační centrum u baziliky. 

Přece jen se ještě o nějakou 
radost podělte.

Těší mě expozice Cesty časem 
v zámeckém předzámčí. Když jsme ji 
v roce 2012 v listopadu otevírali, do 
konce roku přilákala zhruba tři tisíce 
návštěvníků. Následný celý rok jen 
kolem čtyř tisíc lidí. 

Tak jsem řekla svým kolegyním, 
určitě zvládnete nárůst na deset tisíc 
návštěvníků. Musím přiznat, že to 
byl můj sen, stálá expozice má svo-
je limity. A tak se tam začalo pořádat 
spousta akcí, které si daly za cíl přilá-
kat tam více lidí.

Třebíčská veřejnost, a věřím, že 
nejen třebíčská, je bere za své. Ano, 
tato výstava má za cíl přilákat nej-
mladší generaci, ale určitě se na ní, 
když se tam něco děje, podívají rádi 
i rodiče, babičky, dědečkové. A díky 
akcím, které kolegyně vymyslely, 
dosáhly toho, že návštěvnost přesáh-
la těch mých očekávaných deset tisíc 
návštěvníků. Prokázaly, že jejich prá-
ce má smyl, což je velice důležité. 

Třeba máte na jazyku další zají-
mavost. 

Zahraniční návštěvnost. U bazili-
ky sv. Prokopa, v Informačním cen-
tru, vedou Rakušané a Němci, čili 
německy mluvící národnosti. Ame-
ričané se dostali na osmé místo, co 
se týče baziliky. Ale pozor, v návštěv-
nosti Zadní synagogy a Informač-
ního centra v Národním domě ze 
zahraničí vedou právě Američané. 
Máme radost, že Američané objevili 
Třebíč. 

Co to pro vás znamená?
Neustále pracovat na propaga-

ci. Někteří lidé se obávají jízd do 
některých míst v zahraničí, takže 
budou hledat příležitost, jak využít 
jinou nabídku. A Třebíč jim kom-
plexní služby nabídnou může. Což 
je pobídkou i pro ty, kteří turistům 
zázemí poskytují. 

Třebíčský místostarosta Pavel 
Pacal navštívil Čínu. Má to nějaký 
smysl vzhledem k návštěvnosti 
turistů z této země?

Neočekávám, že jich sem bude 
přijíždět tolik, aby nám pomohli 

Třebíč přilákala opět více turistů

JAROMÍRA  HANÁČKOVÁ

s rozpočtem. Na druhou stranu Čí-
na je obrovská destinace, tedy země 
s možností nalákat je i do Třebíče. 
Pro ty musíme připravit služby, kte-
ré požadují v jiných částech světa. 
Ale věnovat i pozornost propagaci. 
Věřím, že je to v naších silách, že to 
všichni v tomto městě dokážeme. 

Třebíč se může pochlubit roz-
hlednou na Pekelňáku, byť na tom 
mají zásluhu i okolní obce, a také 
Galerií Mistra Franty, třebíčského 
rodáka? A také zázemím pro turisty 
v Národním domě?

Nejvíce kvituji otevření rozhledny na 
Pekelňáku. Dnes lidi tato místa lákají. 
Máme z toho radost, nestačíme tam 
uklízet odpadky, ale lidé si toto místo 
oblíbili. 

Návštěvnost Galerie Franta není špat-
ná, ale uvědomili jsme si, že jen samot-
ná stálá galerie nestačí. Tak je jako už 
ve zmiňované expozici Cesty časem. 
Nechceme, aby to byl místo, kde se nic 
neděje. Naopak máme za cíl tam při-
pravovat doprovodné programy, které 
tam lidi přilákají. Samozřejmě největší 
ohlasy ohledně vlastní galerie máme 
od výtvarníků, kteří náš krok oceňují. 

Takže to turistické zázemí?
Mám pocit, že turisté o tom mnoho 

neví, a nemají představu, co jim všech-
no může nabídnout. Na druhou stranu 
je to místo, kde se mohou vysprchovat, 
nechat v zabezpečené stránce batoh 
třeba i s osobními doklady. 

Zázemí chceme doplnit o větší skříň-
ky, které poskytnou služby i turistům 
s objemnějšímu zavazadly. Musíme 
doplnit propagaci, pak tam určitě bude 
směřovat víc turistů, kteří zamíří do 
Třebíče. 

Městské kulturní středisko nabízí 
spoustu kulturního vyžití, co říká-
te na otevření Ekocentra Alternátor 
v Borovině, což je soukromá inicia-
tiva?

Všechny aktivity, které rozšiřu-
jí nabídku možnosti jakéhokoli vyži-
tí v Třebíči, jedině vítám. Alternátor 
nabídku rozšířil, několikrát jsem ho 
navštívila, a ten může turistům nazna-
čit, že toho tady máme tolik, že stojí za 
to v Třebíči pobýt i přes noc, několik 
dní. 

Co si třeba myslíte, že je nejlepší 
propagací?

Nedá se vyloučit nic, ale nejdůležitěj-
ší je ústní podání. Když spokojený 
turista přijede do svého domova, a tam 
řekne, tam jsem viděl tohle a tohle, a 
opravdu se mi tam líbilo, to je nejlepší 
propagace. 

Některé památky, baziliku sv. Pro-
kopa, ale i kostel sv. Martina vlastní 
církev. Přitom věž u tohoto kostela 
je městská? Jak hodnotíte spoluprá-
ci?

Oba pánové faráři jsou velice vstřícní 
lidé a vzájemná komunikace je na dob-
ré úrovni. 

Máte v plánu letos lidem připravit 
něco odlišného než v předchozím 
roce?

Domluvili jsme se se Svazkem Vodo-
vody a kanalizace, že budeme provo-
zovat vodojem na Kostelíčku. Počítá-
me s tím, že ve stejném režimu, jako 
městskou věž. Za začátku, v dubnu a 
květnu provoz víkendový, od června 
celodenní. 

Takže lidé si prohlédnou Třebíč 
z vodojemu a pak půjdou na Pekel-
ňák?

Proč ne. Vodojem je dalším obohace-
ním turistického ruchu. 

Už je toho v Třebíči opravdu dost. 
Nebude v pozadí památka UNES-
CO Židovské města?

Tak tomu nevěřím. Každá atrakce má 
svoji klientelu. Zahraniční návštěvníci 
s židovským kořeny vyhledávají takové 
památky, jakými se  můžeme pochlu-
bit v Třebíči. Židovské město, židovský 
hřbitov.    

Tady je také několik stopersteinů, 
cihliček s jmény Židů, kteří zahynu-
li v koncentračních táborech. Plá-
nujete něco takového?

Tam je trošku jiná fi lozofi e. Ty by do 
dlažby měli dávat především pozůsta-
lí. Není to levná záležitost. Nás se na 
jeden z nich skládalo osm. Nemyslím 
si, že by takové záležitosti mělo inici-
ovat nebo platit město. Ztratilo by to 
smysl. 

Připravuje se revitalizace Karlo-

va náměstí. Bude to určitě i kultur-
ní centrum Třebíče, vyjadřujete se 
k tomu?

Můžu se jednání zúčastnit a svo-
je názory říkat. Stejné je to s úpravou 
zámeckého parku. To souvisí s Podzá-
meckou nivou, kde pořádáme spous-
tu akcí a chceme je pořádat dál. To 
samé je prostor Karlova náměstí, kde 
musíme mít podmínky, abychom tady 
mohli kulturní akce pořádat. Samozřej-
mě si uvědomuji, že svoje slovo budou 
mít i jiní, třeba památkáři. 

Revitalizaci podzámecké nivy 
navrhli studenti Střední stavební 
průmyslovky. Jak se vám líbily?

Něco navrhnout je jedna věc a rea-
lizace druhá věc. Za nejdůležitější 
považuji v místě zřídit veřejné WC 
s napojením na kanalizaci.

Zazněly názory, že v létě jsou dvě 
akce v Židovském městě až příliš 
v krátké době po sobě. 

Také jsem zaslechla názory, že 
by se Oživené židovské město a 
Šamajim, představení židovské kul-
tury, měly spojit. To si nemyslím. 
Obě akce mají za cíl nalákat jinou 
klientelu. Oživené židovské město 
je pro širokou veřejnost, Šamajim 
se zaměřením na židovskou otázku. 
Což neznamená, že obě nemohou 
navštívit stejní lidé. 

Provoz kina, jaká je spokoje-
nost?

Kino je slušným zdrojem příjmů. 
Nám se kino vyplácí, rozhodně 
nemíníme něco měnit. Záleží samo-
zřejmě na fi lmech, ale dne mají lidé 
spoustu možností, jak se k informa-
cím o jednotlivých snímcích dostat. 

Bavili jsme se o tom, že město 
chce, aby tady turisté zůstávali dé-
le. Je tady dostatečná ubytovací 
kapacita?

Lůžek je dostatek, trochu by se 
měla zlepšit kvalita těchto služeb. 

Hodně se mluví o větrném mlý-
ně, co s tím?

Určitě je to místo, kde by se měl 
zachovat ráz.  

EXPOZICE Cesty časem v třebíčském předzámčí si získává na popularitě, na 
fotu jedna z mnoha akcí, která láká návštěvníky.  Foto: Antonín Zvěřina



Huhtamaki Česká republika, a.s. 
= neustálý rozvoj a růst

t02-huhD

Společnost Huhtamaki získa-
la své jméno podle zakladatele 
Heikki Huhtamakiho, národ-
ností Fina, a patří do nadnárodní 
společnosti Huhtamaki, která se 
zaměřuje na obaly na potravi-
ny.  Huhtamaki Česká republika 
má své sídlo i provozovnu v Při-
byslavicích, 10 km od Třebíče. 
V současné době máme 220 za-
městnanců.

V roce 2014 a 2015 jsme in-
vestovali 247mil. Kč do našeho 
rozvoje. Nainstalovali jsme no-
vý stroj na výrobu krabiček na 
vejce, který vyrobí 250.000 kra-
biček na vejce denně. Postavili 
jsme další 2 haly, v kterých nyní 
skladujeme naše výrobky a které 
se v budoucnosti změní na haly 
výrobní. Rovněž jsme instalova-
li fl otační jednotku, která nám 
pomohla v lepším čištění našich 
technologických vod  a výraz-
ném zredukování pachu tak ty-
pického pro všechny papírny.
Zajímavostí je, že v naší sester-

ské fi rmě nyní vyrábíme krabič-
ky na vejce Greenest, které se z 
50% skládají z trávy a z 50% ze 
sběrového papíru. Tyto krabičky 
můžeme dodávat i zákazníkům 
na našich trzích.

Jaké máme plány? 
Chceme se jednoznačně rozrůs-

tat, a to jak v počtu vyrobených 
výrobků, obratu a ziskovosti, tak 
v počtu zaměstnanců. V letošním 
roce nainstalujeme další stroj na 
výrobu proložek na vejce. Letos 
rovněž provedeme přeložky sítí 
v budově bývalé papírny, aby-
chom mohli starou papírnu v ro-
ce 2017 zbourat.

V čem se naši zaměst-
nanci mají lépe 
než ti ostatní?

Všichni zaměstnanci naší fi r-
my jsou NAŠI! To znamená, že 
nezaměstnáváme agenturní za-
městnance - všichni zde mají 
stejné podmínky.
Vzhledem k tomu, že jsme zde 

již od roku 1690, jsme stabilním 
zaměstnavatelem. 
Průměrná délka zaměstnání v 

naší fi rmě je 12 let. 
Bezpečnost práce je u nás na 

prvním místě!
Nabízíme mnoho  benefi tů, jako 

například příspěvky na dopravu; 
příplatky za odpolední, noční a 
víkendové směny; příplatky za 
nepřetržitý provoz nebo třeba za 

znalost jazyka. Máme rovněž propra-
covaný systém rozvoje talentů, který 
začíná již ve výrobě nebo údržbě. 
Jsme hrdí na to, že lidé v naší fi rmě 

rostou a vzhledem ke svým kvali-
tám dostávají nabídky na práci nebo 
účast v projektech v rámci celé naší 
divize v Evropě i mimo ni.

Co děláme možná 
jinak než ostatní?

Na podzim jsme po dlouhé době 
pořádali den otevřených dveří, kam 
se mohli přijít podívat rodiny a zná-
mí našich zaměstnanců a lidé, kteří v 
naší fi rmě v minulosti pracovali. 
V prosinci jsme kromě mikulášské 

nadílky připravili vítání nově naroze-
ných dětí našich zaměstnanců, které 
jsme slavnostně přijali do naší velké 
rodiny Huhtamaki.
V letošním roce opět plánujeme 

zorganizovat setkání našich zaměst-
nanců a jejich rodinných příslušníků 
na akci zvané Babí léto.

Naše fi rma si velmi váží svých bý-
valých zaměstnanců, kteří jsou již 
ve starobním důchodu, a proto pro 
ně každoročně pořádáme setkání. 
Snažíme se ukázat studentům, že 

i ve výrobní fi rmě mohou mít svou 
budoucnost, a to na veletrzích pra-
covních příležitostí, dnech otevře-
ných dveří středních škol nebo ve-
letrzích vysokých škol.
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Třebíčská „Tétéeska“ koupila slovenského
Média, která se orien-

tují na ekonomické a 
hospodářské události, 
přinesla v polovině led-
na poměrně překvapi-
vou zprávu, podle které 
se Richard Horký a jeho 
skupina TT S stal majo-
ritním vlastníkem páté-
ho největšího výrobce 
tepla na Slovensku. 

Firma Národná energetická 
je ale pro Třebíč vlastně stará 
známá, protože stejně jako TT S 
vyrábí energii z biomasy. Navíc 
ve všech svých teplárnách 
využívá i kotle, které vznikly 
právě v Třebíči.

 „Národná energetická byla 
dosud jedním z největších odbě-
ratelů našich kotlů na biomasu,“ 
potvrzuje ředitel TT S Richard 
Horký s tím, že právě produkce 
kotlů je stěžejní činností jeho 
fi rmy.

Koncem roku jste prý získal 
většinový podíl v jedné z nej-
větších teplárenských společ-
ností na Slovensku. Můžete k 
tomu sdělit nějaké podrob-
nosti?

Jedná se o 52 procent akcií ve 
společnosti Národná energe-
tická, která zastřešuje tepelná 
hospodářství v deseti městech 
po celém Slovensku. V minu-

lých 15 letech ji vybudoval a z 
90 procent vlastnil Zbigniew 
Kocur, který se přes své pol-
ské jméno narodil na Moravě, 
ale odmalička žil na Slovensku. 
Bohužel v září 2014 tragicky 
zahynul.

Poté jsem byl osloven jeho 
rodinou a vedením fi rmy, zda 
bych prostřednictvím naší dce-
řiné slovenské fi rmy nemohl 
do jejich společnosti vstoupit, 
protože ji znám a znám také 
problematiku tohoto segmentu 
trhu. Kromě mých 52 procent 
vlastní 28 procent fi rmy výkon-
ní manažeři Indiko Starabo-
vá a Ivan Ďudák a zbývajících 

20 procent mají Zbigniewovy 
děti, které ale zatím stále ještě 
studují. Nemohly tedy řízení 
společnosti převzít.

Jak dlouho ta jednání probí-
hala?

Více než půl roku. Smlouvy 
byly podepsány 22. prosince a 
ofi ciální  oznámení  proběhlo 
8. ledna 2016. 

Kolik Národná energetická 
vytápí domácností?

Je to zhruba 16 tisíc bytů, dále 
podniky, školy, úřady a další 
budovy, což v celkovém součtu 
představuje 580 tisíc gigajoulů 

ročně. Zde se nabízí srovnání 
s Třebíčí, která je oproti těm-
to deseti slovenským městům 
mnohem větší. V Třebíči roč-
ně vyrobíme zhruba 300 tisíc 
gigajoulů a vytápíme asi 10 
tisíc bytů.

Jaké palivo se v těchto měs-
tech používá?

Je to výhradně biomasa, kon-
krétně dřevní štěpka. Pro pana 
Kocura byla Třebíč v tomto 
ohledu vzorem, když přecházel 
na regionálně udržitelnou ener-
getiku. Jeho vize byla stejná 
jako v Třebíči, tedy aby peníze 
vynaložené na palivo zůstaly v 
daném regionu a neodtékaly 
jako u zemního plynu rourou 
do Ruska.

Z toho chápu, že kotelny 
jsou na daném místě palivo-
vě soběstačné.

Je to tak. Zejména střední 
Slovensko lze označit za obrov-
skou zásobárnu dřeva. Převlá-
dají tam lesy, a tím tedy i těžeb-
ní zbytky, ze kterých se vyrábí 
dřevní štěpka. 

My na Slovensku máme tři 
kompletní linky na výrobu 
štěpky, které jí ročně vyrobí 
více než 60 tisíc tun. Pro srov-
nání: naše třebíčská linka roč-
ně vyrobí asi 16 tisíc tun.

Je na Slovensku ještě nějaká 
podobně velká teplárenská 
společnost, která se orientu-
je na spalování biomasy?

ŘEDITEL Richard Horký.

 Městečko Hriňová. 
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výrobce tepla, kterému dosud dodávala kotle
 Nejnovější akvizice Třebíčské 

tepelné společnosti (TTS), tedy 
slovenská Národná energetická, 
dodává teplo obyvatelům a pod-
nikům 

- Kysuckého Nového Mesta
- Trebišova
- Veľkého Krtíše
- Revúce
- Medzilaborců
- Hnúšti
- Tlmačů
- Žarnovic
- Poltáru
- Hriňové. 
Její celkové tržby dosahují asi 20 

milionů eur, tedy 540 milionů Kč. 
Neomezuje se přitom pouze na bio-
masu, ale i na jiné ekologické formy 
výroby energie. 

Akvizice TTS

Ne, Národná energetická je v 
tomto ohledu největší. Záro-
veň se jedná o pátou největší 
teplárenskou fi rmu na Sloven-
sku. Ty zbývající čtyři velké se 
ale orientují hlavně na plyn.

Když byla Třebíč vzorem, 
najdeme kotle z TT S i právě v 
teplárnách Národné energe-
tické?

Ano. Slovensko je největ-
ší zahraniční odbytiště našich 
kotlů, a v těchto tepelných 
hospodářstvích je tedy najde-
me. Dodáváme je tam už jede-
náct let, jedná se o kotle, které 
vyrábíme přímo v Třebíči. Pro 
čtenáře to možná bude trochu 
překvapení, protože „tétées-
ku“ znají hlavně jako dodava-
tele tepla, ale to pro nás tvoří 

jen 28 % z celkového obratu. 
Mnohem větší část připadá 
právě na výrobu a montáž kot-
lů na biomasu včetně výstavby 
teplovodů, které kromě ČR a 
Slovenska dodáváme třeba na 
Ukrajinu, a navíc jednáme o 
Bělorusku a Číně.

I Národná energetická se 
orientovala na Ukrajinu. 
Zachováte jí tento trend?

Určitě, problémem je teď ale 
válka na jejím východě, což 
ztěžuje fi nancování jak našich, 
tak slovenských projektů. S 
Ukrajinci ale stále jednáme 
o možnosti dalšího prodeje 
našich kotlů.

A ten čínský trh?
Tam je o naše kotle zájem. 

Mapujeme situaci, já osobně se 
tam vydám už potřetí pravdě-
podobně začátkem dubna.

Mění se koupí slovenských 
tepláren něco pro Třebíč?

Třebíč zůstává i nadále naší 
vlajkovou lodí, je ale třeba říct, 
že se zde rozvoj tepelného hos-
podářství víceméně už vyčer-
pal. Mně je teď 53 let, a do 
důchodu se nechystám. Nao-
pak mě tato práce pořád baví 
a chci i nadále v tomto obo-
ru pokračovat. Tato slovenská 
akvizice mi tedy přináší nové 
možnosti, které navíc poskytují 
i dobrou příležitost ukázat, jak 
jsou naše kotle dobré. Převze-
tí Národní energetické je tedy 
pro nás i dobrá reklama, která 
nás může posunout v prodeji 

kotlů na Slovensku zase někam 
dál.

Mohu se zeptat na současný 
obrat skupiny TT S?

Je to kolem 450 milionů 
korun, ovšem jak jsem říkal, 
z této sumy činí prodej tep-
la v Třebíči jen něco přes 
čtvrtinu, tedy zhruba 125 
milionů korun. Naší hlavní 
činností jsou dodávky kotlů a 
rekonstrukce tepláren, což nás 
v tomto ohledu staví do popře-
dí v rámci celé Evropy.

Teplárna v Žarnovici.
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S nárůstem zakázek a zvyšováním 
počtu zaměstnanců má fi rma Fraen-
kische CZ bohaté zkušenosti. Když 
se v roce 2007 stěhovala z Jihlavy do 
Okříšek, zaměstnávala 230 pracov-
níků a roční tržby se pohybovaly na 
úrovni 400 milionů Kč. Nyní čítá už 
850 zaměstnanců a tržby za rok 2015 
se zvýšily na 1,4 miliardy Kč.

Automobilky, včetně těch nejzná-
mějších značek, jakými jsou třeba 
VW, Audi, BMW, mají zkrátka o tva-

rované plastové trubky, vodiče pro-
vozních kapalin, ochranné prvky a 
další komponenty pro palivové nádr-
že, ostřikovače či odvětrávací systémy 
vyrobené v Okříškách enormní zájem. 
A není to jenom tím, že automobilový 
průmysl prožívá nyní všeobecný růst. 
Zákazníci oceňují zejména kvalitu a 
také rychlost a pružnost dodávek vy-
robeného zboží, které dostávají včas a 
přesně tak, jak potřebují.

Podle výhledu na rok 2016 zájem 

Fraenkische CZ plánuje růst i v roce 2016

FRA ENKISCHE CZ s.r.o.
U Kapličky  591, 675 21 Okříšky

Tel.:00420 568 619 900
E-mail. Info@fraenkische.cz

www.fraenkische.cz

V současnosti hledáme nové kolegy a kolegyně 
na tato pracovní místa:

Pracovníci a pracovnice do výroby
Obsluha výrobních strojů a zařízení
Referent / referentka kvality
Konstruktér 

o výrobky z Fraenkische hned tak 
neopadne. Firma proto realizuje vel-
kou investiční akci v podobě nákupu 
nových moderních tvarovacích pe-
cí celkem za 20 milionů korun, kte-
ré umožní další zvýšení produkce a 
zdokonalení technologických proce-
sů. Přímo u těchto pecí najdou práci 
další zaměstnanci, několik dalších pak 
fi rma přijme i do navazujících výrob-
ních oddělení, do logistiky a na admi-
nistrativní pozice.

Vedení fi rmy si je dobře vědomo 
toho, že kvalitu i pružnost dodávek 
dělají svojí prací zaměstnanci. Proto 
jim poskytuje čisté a upravené pra-
covní prostředí, promyšlenou organi-
zaci práce a dobré mezilidské vztahy. 
Umožňuje rodičům pečujícím o děti 
do 6 let pracovat na zkrácený úva-

zek. Poskytuje celou řadu nadstan-
dardních benefi tů. Může si to dovolit, 
protože mateřská fi rma Fränkische 
v Königsbergu je rodinnou fi rmou, 
která klade velký důraz na šíření ro-
dinné fi remní kultury ve všech svých 
pobočkách. Kromě dobrých pracov-
ních vztahů se to projevuje i tím, že 
se zaměstnanci i se svými dětmi a ro-
dinnými příslušníky mohou zúčastnit 
celé řady podnikových akcí, jakými 
jsou třeba Den otevřených dveří, tra-
diční fi remní ples, pravidelné koupání 
v Aquaparku v Třebíči či využití zim-
ního stadionu v Moravských Budějo-
vicích.

Fraenkische CZ už teď patří mezi 
pět největších zaměstnavatelů na Tře-
bíčsku. S přílivem dalších projektů tu-
to svoji pozici určitě ještě upevní.

(PI-t02-fr aD)
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Novou předsedkyní Národní-
ho parlamentu dětí a mládeže 
ČR se stala na sklonku loňské-
ho roku osmnáctiletá Michaela 
Doležalová z místní části Třebí-
če Ptáčova. 

 Antonín Zvěřina

O jakou organizaci se vlastně jed-
ná?

Není to žádná organizace, Národní 
parlament dětí a mládeže je projekt 
v programu Participace, který zastře-
šuje organizace Duha. Spadají pod 
něj veškeré parlamenty dětí a mlá-
deže v České republice a skrze své 
aktivity se snaží zapojovat mladé lidi 
do veřejného dění nejen na celore-
publikové úrovni. 

Jak jste se dostala k předsednic-
tví?

Už tři roky jsem členkou Student-
ského parlamentu města Třebíče. 
Když jsem přišla na první zasedá-
ní, dostala jsem nabídku, že bych se 
mohla zúčastnit XV. zasedání Národ-
ního parlamentu dětí a mládeže. To 
se koná každý rok a účastní se ho 
zhruba 80 zástupců z celé republiky.

Pro mě to bylo hodně inspirativní a 
od té doby jsem se angažovala ve škol-
ním i městském parlamentu. V loň-
ském roce jsem se stala zástupkyní za 
Kraj Vysočina v Národním parlamen-
tu dětí a mládeže. Každý kraj má dva 
zástupce – jednoho v Radě, kde jsem 
já, a jednoho v Předsednictvu. 

U nás na Vysočině zatím krajský 
parlament nefunguje, z městských 
je aktivní třebíčský, takže oba volení 
zástupci jsou už několik let z Třebí-
če. Po prvním úspěšném roce v Radě 
jsem se rozhodla do dalšího období 
kandidovat na předsedkyni Národní-
ho parlamentu dětí a mládeže. A byla 
jsem zvolená. 

Máte představu, co to pro vás 
bude znamenat?

Zatím se asi rozkoukávám, ale už 
jsem šla dvě hodiny po zvolení do 
funkce zahajovat výstavu, což pro mě 
bylo něco nového. Myslím, že se bude 
jednat hlavně o intenzivnější komu-
nikaci s naší koordinátorkou Janou 
Votavovou a ostatními členy Rady 
a Předsednictva. Asi mě čeká hod-
ně mailů, možná budu muset častěji 
do Prahy, kde se jinak scházíme pra-
videlně jednou za měsíc. Očekávám 
spoustu práce, je to pro mě výzva, ale 
těším se na to. 

Vy studujete jakou školu?
Třetím rokem Gymnázium Třebíč. 

Musím přiznat, že mě hodně zaměst-
nává práce v parlamentech, protože 
jsem předsedkyní i v městském a 
školním parlamentu. Je dost těžké to 
skloubit dohromady i se školou, kte-
rou teď trochu zanedbávám, protože 
nemám tolik času a jsem často pryč. 

Ale získáte jiné zkušenosti. 
To rozhodně. Mám díky všem mým 

aktivitám i trošku rozpor s rodiči, 
protože jsem jim řekla, že v této chví-

Michaela 
Doležalová

Věřím, že mně předsednictví přinese 
další zkušenosti, říká Doležalová

li pro mě škola není úplně na prv-
ním místě. Parlamenty jsou pro mě 
důležitý nejen z toho hlediska, že ně-
co dělám pro ostatní i pro svůj osob-
ní rozvoj, ale snažím se ostatní mladé 
lidi povzbudit, aby se zajímali o dění 
kolem sebe a nebáli se diskutovat. A 
není to o politice, jak si často mylně 
lidé v mém okolí myslí. I když čas od 
času s některými politickými předsta-
viteli komunikujeme. 

Třeba. 
S panem Zahradníčkem, poslan-

cem za Kraj Vysočina. S ním jsem 
domlouvala návštěvu poslanecké sně-
movny. Ale vážně, nejsme žádná mlá-
dežnická politická organizace. 

Takže ještě k těm rodičům.
Oni mají asi občas pocit, že je to 

zbytečná práce a že si tak trochu hra-
jeme na politiku, ale pro mě je to 
možnost, jak nabývat nové zkuše-
nosti, získávat kontakty, organizační 
i rétorické schopnosti, komunikovat 
třeba i s významnými lidmi. To mě 
hodně obohacuje. 

Vaše osobnost se tedy rozvíjí?
Už z prvního velkého zasedání jsem 

odjížděla nabytá spoustou nápadů, to 
tehdy dost ovlivnilo moje směřování 
v životě. Nikdy jsem nebyla na pří-
rodní vědy, spíš mě zajímaly huma-
nitní a společenské vědy. 

Co tedy plánujete do budoucna?
Chtěla bych studovat mezinárodní 

vztahy. Doufám, že mi to vyjde, buď 
v Praze, nebo v Brně. Díky parlamen-
tům se snažím, abych měla co nejšir-
ší rozhled, i když je to kvůli množství 
informací z médií obtížné. 

Přece jen, nebudete směřovat do 
politiky?

Možná tam jednou skončím, ale 
zatím bych se nechtěla předbíhat. 
Loni jsem se setkala se dvěma euro-
poslanci a myslím si, že by mi spíš 
vyhovovala role jejich asistentů. Je to 
určitě práce zajímavá, i když náročná. 

Říkala jste, že na Vysočině mno-
ho školních parlamentů neexistu-
je. Chtěla byste pomoci při jejich 
zakládání?

Školních ano, spíše chybí ty měst-
ské. Loni v říjnu se v Jihlavě uskuteč-
nilo setkání školních parlamentů a 
z toho by měl vzniknout krajský par-
lament. Zatím nevím, zda je to ideální 
řešení, přece jen jsem zvyklá na jinou 
strukturu – školní, městské a pak kraj-
ské parlamenty. Osobně bych se při-
kláněla, kdyby v Jihlavě nejprve vzni-
kl městský parlament. Nejen tam, ale 
i ve Žďáře nad Sázavou, v Pelhřimově 

a v dalších městech. Zatím vím pouze 
o parlamentu v Havlíčkově Brodě.

Plánujete, že by vám s tím mohl 
pomoci kraj?

To setkání jsem neiniciovala já, ale 
jihlavské a žďárské gymnázium ve 
spolupráci s krajskou radní pro škol-
ství Janou Fialovou. Předpokládám, 
že kraj tuto iniciativu vítá a podpo-
ruje. Setkání vlastně probíhalo v pro-
storách krajského úřadu. 

Ale jako celostátní předsedkyně 
máte nějaké možnosti zasáhnout.

Asi bych do toho ráda zasáhla, na 
druhou stranu vím, že to byla přede-
vším jejich iniciativa, takže to nechá-
vám v jejich režii. Teď v lednu máme 
dvoudenní setkání v Jihlavě, kde se 
určitě budeme bavit o tom, jak bude-
me fungovat, jaká bude naše aktivita. 
Věřím, že na setkání přijede z Prahy 
také koordinátorka Jana Votavová a 
nastíní, jak to vypadá v jiných krajích, 
kde krajské parlamenty dlouhodobě 
fungují. Abychom se mohli inspiro-
vat. 

Přiznám se, že například nevím, 
co může takový školní parlament 
ovlivnit?

Školní parlament může ovlivnit 
dění ve škole.  

Co konkrétně?
Snažíme se povzbudit všechny stu-

denty, pokud mají nějaký nápad či 
problém, aby se nebáli s ním přijít. 
Z vlastní zkušenosti vím, že s naší 
paní ředitelkou se dá mluvit opravdu 
o všem. Chodí na naše zasedání a ptá 
se nás, co potřebujeme, zda nás něco 
netrápí. Můžeme pořádat různé bese-
dy, kulturní či sportovní akce. Teď js-
me vyhlásili soutěž o návrh na školní 
tričko. Úspěšně – přišlo nám čtyři-
cet tři návrhů. Bohužel vím, že ne na 
všech školách mají tak vstřícné vede-
ní.   

Školní parlament je tady pro-
středník mezi studenty a vedením 
školy?

Dá se to tak říct.

I na základních školách?
Určitě. Velice záleží na tom, jak sil-

né je jádro aktivních žáků či studen-
tů. Bohužel někde parlamenty složí 
pouze pro setkávání zástupců tříd 
s vedením školy, bez vlastní žákovské 
iniciativy, což je málo.  

Existuje nějaké předávání zkuše-
ností, v rámci města, kraje, repub-
liky?

Národní parlament dětí a mládeže 
pořádá již několik let parlament-
ní výměnu zkušeností v rámci celé 
republiky. Loni to bylo v březnu a 
shodou okolností se konala v Třebí-
či. Studentský parlament v Třebíči 
je dlouhodobě velmi aktivní, proto 
se třídenní setkání uskutečnilo prá-
vě tady. Sjelo se zhruba 80 zástupců 
z deseti krajů. Bylo to nejen o výmě-
ně zkušeností, workshopech a disku-
zi, ale trochu i o zábavě, protože se 

v rámci výměny konal také ples ve 
stylu benátské noci. Měli jsme velkou 
radost, že všichni odjížděli z Třebíče 
velice spokojení. 

Nebyla jste také na řešení problé-
mů města v budově Fóra?

Ano, byla. Dokonce jsem se objevi-
la na fotce v Třebíčských novinách. Na 
tato setkání chodíme s ostatními čle-
ny třebíčského parlamentu pravidelně 
a vždy je od stolu mladých slyšet silná 
odezva. 

Jak často městský parlament zase-
dá?

Jednou měsíčně na třebíčské rad-
nici. Zasedání jsou přístupná široké 
veřejnosti, takže může přijít kdokoliv, 
pokud ho něco v oblasti mládeže pálí. 
Vždy zveme zástupce města a téměř 
pravidelně tam chodí místostaros-
ta Milan Zeibert. Teď bychom se rádi 
sešli se starostou Pavlem Janatou. 

Co peníze, jak se parlamenty 
fi nancují?

U nás na gymnáziu je zatím školní 
parlament poměrně fi nančně nená-
ročný, v případě potřeby se uvolňují 
peníze z Gymnazijní matice. Pokud 
jde o městský parlament, žádáme 
každý rok o grant, kolik získáváme 
peněz, opravdu nevím, ale musíme 
s touto částkou vyjít po celý rok. 
Národní parlament získává fi nance 
ze zastřešující organizace Duha, dále 
může také žádat o granty. Pokud 
pořádáte čtyřdenní setkání pro osm-
desát účastníků, kterým musíte zajis-
tit ubytování a stravu, je to fi nančně 
velice náročné. 

Co na vaše aktivity říkají spolužá-
ci?

Moje kamarádky to berou a občas se 
i na něco ptají. Někteří to považují za 
určité podivínství. Někdo to považu-
je i za zbytečnost. To člověka zamrzí, 
ale pro mě to jednoznačně má smysl. 
Třeba naše loňská celoroční aktivita 
s Národním parlamentem dětí a mlá-
deže byla petice za změnu názvu stát-
ního svátku 17. listopadu. 

Chtěli jsme ke Dni boje za svobodu 
a demokracii připojit Mezinárodní 
den studentstva. Ten pochází z roku 
1939, pochází tedy z Českosloven-
ska, a je absurdní, že se slaví po celém 
světě, ale u nás po roce 1989 z kalen-
dářů zmizel. Nasbírali jsme zhruba 
tři tisíce podpisů napříč republikou 
a předali je petičnímu výboru. Sho-
dou okolností návrh na změnu názvu 
tohoto svátku podala jedna poslanky-
ně, se kterou komunikujeme, takže 
se o tom teď jedná v poslanecké sně-
movně. I toto může být důvod, proč 
všechna ta snaha má smysl. Mladí 
lidé skutečně mohou spoustu věcí 
ovlivnit.  

Řekla jste, že pro vás to má jedno-
značně smysl. 

Učím se jednat nejen s lidmi, kte-
ří se mnou souhlasí, ale i s těmi, kteří 
mají jiný názor. To je obrovská zkuše-
nost. Nehledě k množství kontaktů, 
které postupně získávám.    



STRANA  17 TN - ÚNOR 2016Inzerce

skodafresh.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA v nabídce Fresh: 4,4 m3 (CNG); 3,7–5,8 l/100 km, 79 (CNG); 99–137 g/km

/skodacz

NABÍDKA, 
CO MÁ ŠŤÁVU

/skodacz /skodacz /skodacr

Získejte spoustu výbavy za atraktivní cenu. Akční modely Fresh Vás nadchnou elegantními koly z lehké slitiny, výkonnou 
klimatizací, zadními parkovacími senzory nebo vyspělými multimediálními systémy. Při využití financování se ŠKODA 
Financial Services získáte prodlouženou záruku na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus. Seznamte se s vozy ŠKODA Citigo, 
Rapid, Rapid Spaceback, Octavia a Yeti v akční nabídce Fresh přímo u nás.

Akční modely Fresh s rozšířenou výbavou za atraktivní cenu.

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 340
www.autosalon-f3k.cz
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Služby LSPP stomatologické na ÚNOR 2016
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

6.2. sobota  MUDr. Málková Ivana  Jelínkova 991 Třebíč    568 827982
7.2.  neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou  568 620248
13.2.  sobota  MUDr. Novotná Irena  Vltavínská 1346  Třebíč    568 843718
14.2.  neděle  MDDr. Novotná Jana  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o.  
     Kpt. Jaroše 1123 Třebíč             568 826 880, 776 166 268
20.2.  sobota  MDDr. Novotná Lenka  JPL 07 s.r o., Gymnazijní 344
     Mor. Budějovice    568 420 737
21.2.  neděle  MUDr. Novotný Vojtěch Stomatologické centrum Třebíč s.r.o.
     Kpt. Jaroše 1124   Třebíč              568 826880, 776 166 268
27.2.  sobota  MUDr. Nožičková, Iva Tomková - dent s.r.o.  Vltavínská 1346, Třebíč 568 844296
28.2.  neděle  MDDr. Pavlíčková Kristýna V zahradách 279  Kralice n. Oslavou 568 643681

Třebíčské centrum

Divadla a koncerty

Centrum DaR

Pondělí 1. 2. v 19.00 hod. – Národ-
ní dům    

DIA SHOW JIŘÍHO KOLBABY
„Fotograf na cestách – splněný sen“

Úterý 2. 2. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž

LA GIOIA
Spojení krásných hlasů, noblesy a 

dokonalé hudební harmonie!

Neděle 14. 2. v 15 hod. – jeviště 
divadla Pasáž

PRO RODIČE S DĚTMI
Kolektiv divadla MALÉhRY: JAK 

NA PŘÍŠERY

Úterý 16. 2. v 19 hod. – Národní 
dům

II. koncert HS
RA DŮZA s kapelou
Středa 17. 2. v 18.00 – Národní 

dům
PAVLÍNA FILIPOVSKÁ a KA REL 

ŠTĚDRÝ
„Jak to doopravdy bylo“

Sobota 20. 2. 20 hod. – Fórum /na 
stání/

STROMBOLI

Středa 24. 2. v 18 hod. – foyer diva-

dla Pasáž
II. koncert KPH
ŠPANĚLSKÉ ROMANCE
Pátek 26. 2. 19 hod. – Klub expozi-

ce Franta
BLANKA  FIŠEROVÁ – křest sbír-

ky Zlodějky lžiček

Zahajovací představení 
Festivalu divadla 2-3-4 herců

Neděle 28. 2. v 19 hod. – Národní 
dům           

DIVADLO UNGELT PRA HA
Jose DiPietro: POSLEDNÍ 

ROMANCE

8. - 14. 2. Národní týden manžel-
ství

2. 2. 10.30-12 Oslavte s námi 5. 
narozeniny Centra DaR

4. 2. 10.30-12 Zdravý úsměv - péče 
o zoubky našich nejmenších

10.30-12 Plněné brambory - inspi-
race na teplou večeři

11. 2. 10.30 – 12 Valentýnské srd-
ce v dlani

16. - 18. 2. Potraviny zdravé výživy 
a fair trade výrobky

16. 2. 10.30 – 12 Jak být sami 
sebou?

23. 2. 8.30 – 11 Měření tuku, cuk-
ru, cholesterolu

1.-29. 2. VZTAHY V MANŽEL-
STVÍ A RODINĚ

1. 2. 10.30-12 Klub Miminko: 
Začínáme s příkrmy

1. 2. 14-16 MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autis-
tického spektra

2. 2. 10.30-12 Zdravé stravování 
u dětí

4. 2. 10.30-12 Jak maluje mráz – 
zimní hraní s barvami

5. 2. 10.30-12 Klub Batole: Hop-
sa, hejsa na balónech

8.-12. 2. NÁRODNÍ TÝDEN 
MANŽELSTVÍ

8. 2. 10.30-12 Klub Miminko: 
Svatební tradice napříč kontinen-
ty

9. 2. 10.30-12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Tataráček jinak 
aneb láska prochází žaludkem

11. 2. 10.30-12 Manželství a dí-
tě (beseda, diskuse, sdílení osobních 
zkušeností)

11. 2. 18-20 Rukodělný kurz: 
Valentýnské perníčky z lásky

12. 2. 10.30-12 Klub Batole: 
Valentýnské tvoření - vlastnoručně 
vyrobené dárečky pro naše nejbližší

13. 2. 14-18 KOMUNIKA -
CE MUŽE A ŽENY aneb emoce 
v komunikaci

15. 2. 10-12 Klub Miminko: 
Vyhlášení 11. ročníku NEJ MIMI 
2015

16. 2. 10.30-12 Vybavení lékár-
ničky

18. 2. 15-16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Kroupová polévka s 
bramborovými nudličkami

18. 2. 14.30-16 Zdravá dílna: 
Bramborová lodička

19. 2. 10.30-12 Klub Batole: 
Brousíme si jazýček – správná arti-
kulace u dětí

22. 2. 10.30-12 Klub Miminko: 
Finanční příspěvky pro rodiče a 
jejich děti

23. 2. 10.30-12 Jak se obout na 
jaro

24. 2.-25. 2. SPOLEČNĚ PROTI 
NÁSILÍ

25. 2. 8.30-11 Měření tlaku, cuk-
ru a cholesterolu

26. 2. 10.30-12 Klub Batole: 
Zdravý úsměv

27. 2. 14-17 Tvořivé odpoledne: 
Tvoříme s Big Shotem

29. 2. 10.30-12 Klub Miminko: 
Biopotraviny

29. 2. 14-16 SPECIFICKÉ 
PORUCHY UČENÍ 

Třebíčské Béčko využilo jedinečnou 
možnost být mezi kluby, do nichž při 
svém krátkém turné zavítala obnovená 
dvojice Jan Burian a Jiří Dědeček. Duo 
písničkářů, které spolu vystupovalo v 
době normalizace (přesněji v letech 
1974 – 1985), se na týden dalo dohro-
mady, aby posluchače na chvíli vrátilo 
do časů Trabant blues. 

Tak zní název skladby, která v prů-
běhu vydařeného večera také zazněla, 
a tak bychom mohli pojmenovat onu 
dobu, kdy nejen Burian s Dědečkem 
museli kličkovat mezi zákazy a příkazy 
nejrůznějších dohližitelů. Slouží ke cti 
Třebíče, že místní klub na Hájku byl 

mezi zařízeními, která se nebála dvo-
jici, jež se inspirovala divadly malých 
forem a Semaforem zvlášť, opakovaně 
zvát. Mladí umělci přijížděli z Prahy 
právě v trabantu a fanoušci z okresní-
ho města jim vůz ve stylu jejich vlast-
ního humoru jednou přenesli a zapar-
kovali mezi stromy. 

Vcelku banální historka, dobře ale  
symbolizuje dobu, kdy by nikdo nevě-
řil, že za pár let budou oba mládenci 
v čítankách, Burian bude mít televiz-
ní pořad a napíše několik cestopisů ze 
zemí, do nichž by ho komunisti nikdy 
nepustili, Dědeček se stane spoluauto-
rem učebnice češtiny a hlavně předse-

dou českého PEN klubu. Totéž platí o 
dlouhovlasé dívce, která s nimi tehdy 
vystupovala a která si přijela zazpívat i 
do Béčka. 

Tehdy byla Magda Křížková známá 
jako dětská partnerka Jiřího Suchého a 
představitelka Káti ze seriálu Pan Tau, 
dnes je Magda Šebestová překladatel-
kou a pracovnicí Svobodné Evropy. To 
všechno letělo návštěvníkům Béčka 
hlavami, když z podia zněly songy jako 
Holky z ČKD, Když se kouří kono-
pí, Víno, ženy, zpěv, Rybí pláč či Vese-
lé Vánoce nebo Holka do větru, které 
jediné dobu Trabant blues přežily. 

 Milan Zeibert

Burian s Dědečkem nás vrátili 
do časů Trabant blues

PRVNÍ VÝROČÍ. Dům dětí a mládeže, otevřený loni v lednu v areálu bývalé třebíčské fi rmy BOPO, oslavil první výročí. 
 Foto: Antonín Zvěřina
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Kino Pasáž

Klub seniorů

Program pro školy

Od čtvrtka 28. ledna  do středy 
3. února

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: 
ČIPERNÁ JÍZDA

Premiéra rodinné komedie USA v 
českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 1. do středy 3. února
OSM HROZNÝCH
Premiéra westernu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 4. do středy 10. úno-
ra Upozornění: čtvrtek  - neděle ve 
3D, pondělí – středa ve 2D

KYKY RYKY A PÁR VAJEC
Premiéra animovaného fi lmu 

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

Od pátku 5. do neděle 7. února
CREED
Premiéra sportovního fi lmu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 8. do středy 10. úno-
ra

PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ
Premiéra komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 11.  do středy 17. 
února

DECIBELY LÁSKY 
Premiéra hudebního fi lmu ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 12. do neděle 14. úno-
ra

DEADPOOL
Premiéra akční komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 15.  do středy 17. 
února

LES SEBEVRA HŮ
Premiéra hororu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 18. do středy 24. 
února Upozornění: čtvrtek  - 
neděle ve 3D, pondělí – středa ve 
2D

ROBINSON CRUSOE: NA 
OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK 

Premiéra animovaného fi lmu Bel-
gie/Francie v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 19. do neděle 21. úno-
ra

ZOOLANDER 2 
Premiéra komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný 

Od pondělí 22.  do středy 24. 
února

TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ
Premiéra krimi thrilleru USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 25. února  do středy 
2. března

ŘACHANDA
Premiéra pohádkové komedie 

ČR.
Příběh o rozmazlené princezně a 

dvou kamarádech, kteří se neživí 
vždy úplně poctivě. 

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 26. února do středy 2. 
března

BOHOVÉ EGYPTA 3D
Premiéra dobrodružného fantasy 

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

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení 

v 19.30 hod.

Čtvrtek 4. února
IRA CIONÁLNÍ MUŽ
Premiéra dramatu Francie.

Čtvrtek 11. února
JIMMYHO TANČÍRNA
Premiéra historického dramatu 

Velké Británie/Irska/Francie,

Čtvrtek 18. února
MALLORY
Premiéra dokumentu ČR.

Čtvrtek 25. února
LÁSKA  JE DOKONALÝ ZLO-

ČIN
Premiéra dramatu Francie/Švý-

carska.

Pátek 5. února ve 14 hodin – 
Národní dům, malý sál 

PĚSTOVÁNÍ JAHOD a další-
ho drobného ovoce – přednáška 
Blažeje Bobka, předsedy územního 
sdružení Českého zahrádkářského 
svazu v Třebíči.

Čtvrtek 11. února ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

Čtvrtek 25. února ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

Pátek 26. února ve 14.30 hodin – 
Národní dům, velký sál

MAŠKA RNÍ TANEČNÍ ZÁBA-
VA

V kulturním programu vystou-
pí juniorské taneční páry tanečního 
klubu STARSTEP. K tanci a posle-
chu hraje KS KVARTET.

Městská knihovna
Čtvrtek 4. února, 14.30 hod., 

Zelená klubovna dospělého oddělení.
DÍLNIČKA  S MONIKOU: KRA -

BIČKA  NA KA PESNÍKY Z PEDI-
GU 

 
FRA NCOUZSKÝ KLUB 

Čtvrtek 4. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

JAN KUBICA: TOULKY AU-
TEM PO FRA NCII

Vlastním autem a bez předem zajiš-
těného komfortu – to je charakteristi-
ka cest manželů Kubicových po Fran-
cii.

Pátek 5. února, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

EXPEDICE PAPUA - NOVÁ 
GUINEA

Dobrodružství terénního tropické-
ho bádání očima začínajícího příro-
dovědce z Třebíče. Pralesy, mangro-
vy, vulkány, korálové útesy, velehory, 
malárie a úžasné obludky z podrovní-
kového ráje – to vše uvidíte a uslyšíte 
na besedě s Františkem Vejmělkou.  

Středa 10. února, 18 hod., sál 
hudebního oddělení.

LiStOVáNí: KA FE A CIGÁRKO 
ANEB HISTORKY Z HEREC-
KÉHO PODSVĚTÍ / MARIE 
DOLEŽALOVÁ

Blog Marie Doležalové již dlouhou 
dobu na internetu baví lidi tím, co 
se všechno stává jí a jejím hereckým 
kolegům.

Účinkují: Věra Hollá (alt. Hana Kus-
njerová) a Gustav Hašek

Čtvrtek 11. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

TŘEBÍČ OČIMA ARCHITEK-
TA.  6. ČÁST.  VÝCHOD:  JEJKOV, 
NOVÉ DVORY, NEMOCNICE, 
BRÁFOVA TŘÍDA

Další přednáška Ing. arch. Lubora 
Herzána, se kterým postupně navště-
vujeme všechny části našeho města.

Pondělí 1. února, 9 hod., sál 
hudebního oddělení

NOVOKŘTĚNCI A HABÁNSKÁ 
FAJÁNS

Přednáška Bc. Kristýny Jandové. 
Křesťanské náboženské hnutí novo-
křtěnců (habánů) vzniklo v 16. století 
po porážce německé selské války.

Pondělí 8. února, 9 hod., sál 
hudebního oddělení

ARCHITEKTURA  V ČESKÝCH 
ZEMÍCH VČERA  A DNES. 2. 
ČÁST.  OD VELKÉ MORA VY PO 
GOTIKU 

Druhá z cyklu přednášek s býva-
lým městským architektem, Ing. arch. 
Luborem Herzánem, ve kterém se 
věnujeme jednotlivým architektonic-
kým slohům. 

Pondělí 22. února, 9 hod., sál 
hudebního oddělení

DĚJINY STŘEDOVĚKÉ SPO-
LEČNOSTI. 6. ČÁST.  LUCEM-
BURKOVÉ – CIZÍ DYNASTIE?

Další z cyklu přednášek s třebíč-
ským historikem PhDr. Rudolfem 
Fišerem CSc. 

Pondělí 29. února, 9 hod., sál 
hudebního oddělení

BÁJEČNÉ ŽENY NA LÉTAJÍ-
CÍCH STROJÍCH

Přednáška Ing. Jiřího Kabáta o úloze 
žen v historii kosmonautiky a letectví.  

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽEL-
STVÍ 8. – 14. 2.

Téma ročníku: Manželství je víc 
než kus papíru

Další ročník celonárodní společné 
iniciativy organizací, jimž leží na srd-
ci stav a rozvoj instituce manželství i 
dalších důležitých rodinných vztahů 
a vazeb.

Pondělí 8. února, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

MANŽELSTVÍ JE VZTAH 
Beseda s manželi Šmídkovi, lektory 

manželských setkání, nabídne něko-
lik způsobů podpory dobrého part-
nerského vztahu a pomůže hledat pří-
činy i způsoby překonávání krizí.

Úterý 9. února, 16 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

DANA BERA NOVÁ: ZMĚŇTE 
SVOU VIZÁŽ TAK, ABY VYNIK-
LA VAŠE OSOBNOST

První setkání s vizážistkou a mód-
ní stylistkou, jejíž profesí je přesvěd-
čit dámy i pány o tom, že na vzhledu 
nezáleží jen při prvních schůzkách, 
ale celý život. Druhá konzultace v 
pondělí 7. března v 16 hod.

Úterý 16. února, 15 hod., sál 
hudebního oddělení.

WOLKRŮV PROSTĚJOV 2016
Spádové kolo soutěže pro studenty 

v recitaci a uměleckém přednesu.

Čtvrtek 18. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

NEBOJTE SE ZEPTAT SVÉHO 
LÉKA ŘE. 6. ČÁST.  DENTÁLNÍ 
HYGIENA

Další z cyklu akcí „Nebojte se zeptat 
svého lékaře“ v rámci Projektu Zdra-
vé město Třebíč a ve spolupráci s 
Nemocnicí Třebíč. 

Úterý 23. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

MILUŠKA  MRVKOVÁ: HORY A 
JEZERA  RA KOUSKÝCH ALP

Přednáška, která s velkým úspě-
chem proběhla pro seniory v prosin-
ci, tentokrát pro širokou veřejnost.

Pátek 26. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

PROF. ING. IVO DOLEŽEL, 
CSC: NÁRODNÍ PARKY SEVE-
ROZÁPADU USA A JIŽNÍ KA NA-
DY

Podruhé o národních parcích seve-
roamerického kontinentu bude před-
nášet prof. Ing. Ivo Doležel, CSc., 
profesí elektrotechnik a vášní pro ces-
tování.

VÝSTAVY:
SUZANNE RENAUD
Do 5. února, hudební oddělení 
Výstava o životě a díle francouzské 

básnířky, která svůj život prožila na 
Vysočině s manželem Bohuslavem 
Reynkem, grafi kem a básníkem.

DENNÍ CENTRUM BAREVNÝ 
SVĚT

12. února – 24. března, Zelená klu-
bovna dospělého oddělení, 1. patro

Výstava výrobků klientů centra.

ZIMA JAK MÁ BÝT
1. - 26. února, pobočka Modřínová
Výstava fotografi í paní Jarmily 

Koláčkové.

MIROSLAV MÁCA: KRESBY 
Do 29. února, pobočka Borovina 
Výstava kreseb mladého třebíčského 

výtvarníka.

Čtvrtek 18. února v  8.30 hodin – 
divadlo Pasáž

MUZIKA NTEM ZE DNE NA 
DEN? – vzdělávací koncert Hudeb-
ní agentury Marbo pro děti MŠ a žá-
ky 1. stupně ZŠ

Čtvrtek 18. února v 10 hodin – 
divadlo Pasáž

OSVOBOZENÉ DIVADLO A 
DIVADLO SEMAFOR – vzděláva-
cí koncert Hudební agentury Marbo 
pro žáky ZŠ
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videoBoS - videozáznam Vašeho 
svatebního dne, maturitního plesu, 
firemní prezentace. 
Letecké video a foto z kvadrokop-
téry. Studiové zpracování - střih, 
obrazové efekty. Přepis a zpra-
cování videa - rodinných nah-
rávek (VHS, miniDV, HDD kamer 
atd.) a 8 mm filmů na DVD. Více 
na www.video-kameraman.cz
Tel.: 608 855 607

Video

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

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

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

Nabídka ČIŠTĚNÍ koberců, 
SEDACÍCH souprav, INTERIÉRU 
vozidel, 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.

Služby domácnostem

Autopříslušenství
SPECIÁLKA AUTONOSIČE - 
AUTO-BOXY BONA Voborný,  
Prodejna přemístěna na ul. 
B. Němcové Třebíč PRODEJ - 
PŮJČOVNA. Zajímavé ceny nosičů 
lyží, FAV-FEL od 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

Ostatní

Půjčovna, čištění peří

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

Podlahářské práce - lepení PVC, 
koberců, parket, plovoucí podlahy, 
renovace parket, průmyslové lité 
podlahy, včetně dodání materiálu. 
www.podlahyvysociny.cz. Z. 
Dvořák, tel.:  775 355 521

Podlahářské práce

Kosmetika

STRANA  21 TN - ÚNOR 2016Inzerce / Služby / Oznamovatel

Koupím starý nábytek i 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

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. Jakouko-
liv 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 staré peřiny a nedrané peří. 
Tel.: 721 469 234  

Permanentní tetování – vlásk-
ování obočí, linky, rty. Hotel 
Zlatý kříž, Kosmetika Hrabcová. 
Jedenkrát měsíčně o víkendech. 
Objednávky 
na tel.: 606 40 85 75.

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

Na jeden rok pronajmu v Třebíči 
blízko centra zařízenou kancelář, 
internet, kuchyňka, wc, učebna pro 
20 osob (notebook, dataprojektor) 
,parkování. Tel.: 777 130 705

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 uprave-
né, bez každodenního malování a 
omezování?
AMARYLLIS - kosmetický salon - 
expert na obočí má řešení 
* nová přirozená permanentní me-
toda - vláskování obočí
PROVÁDÍME TAKÉ 
MIKROPIGMENTACI 
OČNÍCH LINEK A RTŮ
* přirozený trvalý make-up bez bo-
lesti a bez náročného hojení
* s tímto inzerátem získáváte 
bonus 100 Kč na mikropigmentaci 
do 31. 1. 2016
www.kosmetika-trebic.cz, 
Mob.: 777 668 503 
- Veškrnová Andrea
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ČEZ Jizerská 50 nepřináší 
pouze velké příběhy, ale také ty 
malé. Přestože se svým časem 
v podobě jedné hodiny a 25 
minut nepatřil třebíčák Jan 
Drobílek k nejlepším, přehléd-
nout ho nešlo. Jeho kamarádi 
mu totiž přichystali překva-
pení, k padesátým narozeni-
nám, když mu v cílové rovince 
nasadili vavřínový věnec pro 
vítěze a do cíle ho doprovodili 
hromadným aplausem.

 Antonín Zvěřina

Jak se vám závod běžel?
Bylo to pro mě poprvé, takže to 

bylo těžké. Po prvním kole jsem si 
trochu myslel, že to nedotáhnu do 
konce (úsměv). Ale nějaký sport 
jsem dělával a bylo nádherné počasí, 
takže jsem to zvládl. Lepší podmín-
ky jsme si nemohli přát, pořadatelé 
připravili trať skvěle.

Byl pro vás start na ČEZ Jizerské 
50 dárkem k padesátinám?

No… Byl to pro mě jak dárek, tak 
trest (smích). Kamarádi to ale samo-
zřejmě nemysleli nijak ve zlém.

Měl jste před potvrzením závodu 
strach, že by se nemusel vůbec konat 
a že byste o dárek přišel?

V neděli, než se sešel organizační 
výbor, už jsem měl trochu strach, že 

Padesátka k padesátinám. 
Závod byl skvělý, říká oslavenec

JAN DROBÍLEK s vavřínovým věncem v cíli se svými kamarády. 
Foto: archiv P. Pacala

ani nepojedu. Ale jakmile bylo rozhod-
nuto, sešli jsme se s klukama a dohodli 
jsme se na této variantě.

Co jste říkal na podmínky?
Trať byla vynikající. Na běžkách 

sice nestojím poprvé, ale na závodní 
trati jsem nikdy nejel. Byla báječně 
udělaná, trošku rychlejší a mírně pro-
mrzlá. Prostě skoro dokonalá. Navíc 
jsem měl skvěle namazané lyže, celé 
to vyšlo parádně. Moc děkuju pořa-
datelům za skvělé podmínky.

A na závěr, byl jste se svým výko-
nem spokojen?

Moc!   Měl jsem původně  strach, 
abych neatakoval časový limit, ale když 

Krajská celoroční soutěž Pohár Vyso-
činy odstartovala svým prvním Novo-
ročním turnajem v neděli 17. ledna 
2016. Na jihlavskou tatami se sjelo 172 
účastníků z různých míst z Kraje Vyso-
čina. Vyrazili tam také dva naši závod-
níci a jedna závodnice. Zasloužené 
vítězství si vybojoval zkušený judista 

Ondřej Chalupa v kategorii mladších 
žáků ve váhové kategorii nad 60 kg. 

Druhé místo obsadil nejmladší tře-
bíčský závodník Radek Nechvátal v 
kategorii mláďat a ve váze do 26 kg. 
Sára Vaníčková obsadila páté místo v 
kategorii mladších žákyň a ve váze do 
36 kg.    -zt-

NA SNÍMKU medailisté Ondřej Chalupa a Radek Nechvátal.
 Foto: archiv oddílu

První letošní zlato a bronz

se mi to povedlo takhle, tak jsem abso-
lutně spokojený.

 ***

Takhle se vyjádřil třebíčák Jan Dro-
bílek pro web Jizerské padesátky. Ale 
kdo tuto recesi vymyslel? Pátrání nás 
dovedlo až k místostarostovi Třebíče 
Pavlovi Pacalovi. A nezapíral. 

„Napadlo nás to v květnu, kdy bylo 
možné se do závodu přihlásit v prvním 
kole. Věděli jsem, že se uskuteční v termí-
nu, kdy bude mít náš společný kamarád 
Honza Drobílek padesátiny,“ vzpomíná 
Pacal. 

Okamžitě to kamarády inspirovalo 
k tomu, že tento člověk nemůže osla-
vit svoje Abrahámoviny jinde než tady. 
„Přemýšlel jsem, jak to celé zpestřit, a pro-
tože se znám s organizátory, mediální 
agenturou, která to zastřešuje, nechal jsem 
vyrobit vavřínový věnec,“ přiblížil Pacal.

Veškeré jeho snažení by vešlo vni-
več, kdyby nevěděl, že do cíle přiběhne 
před oslavencem. Pak už se jen stačilo 
domluvit, aby byl při dojezdu Honzy 
v cílové rovince a mohl mu umístit vav-
řínový věnec na krk. Ten o něčem tako-
vém neměl ani tušení. 

Co na to oslavenec?    „Byl velice pří-
jemně překvapen   a   dokonce jsme zazna-
menali i trošku dojetí,“ zaznamenal 
kamarád první rekce oslavence. Vavří-
nový věnec, to nebylo všechno.  Hlasa-
tel vyvolával jeho jméno, celý stadion 
mu tleskal, včetně závodníků. Ale přece 
jen, opravdu padesátka? Padesát kilo-
metrů na lyžích?

Tak to ne, bylo to šestnáct kilometrů, 
ale zkuste to mnozí v padesáti letech 
uběhnout. Ale bylo to v rámci Jizerské 
padesátky. A následně?

„Oslavovalo se i po cestě domů, bylo to 
velice příjemné,“ netajil Pacal.  A ještě 
něco. Na mazání třebíčských reprezen-
tantů dohlížel dlouholetý kolega repre-
zentant v běhu na lyžích Lukáš Bauer. 
„Říkal, nebojte se, my vám to namažeme 
a pojedete. A jeli jsme,“ vzpomínal Pacal. 
A jelo? Jelo! 
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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

6. 2. 2016 Zimním Podoubravím, 
turistický pochod v Sobíňově, cíl v 
hospodě u Štefana, trasy pěší a lyže 
vlastní nebo od pořadatelů 10 a 20 km. 
Každý si vybere trasu podle výstupu z 
autobusu. Ze Škrdlovic přes Dářko, z 
Krucemburku přes Veselý kopec, ze 
Ždírce nad Doubravou přes Ransko 
nebo Údolím Doubravy. Odjezd auto-
busem z Třebíče v 6.56 z AN. Návrat 
ze Sobíňova vlakem v 13.19, 15.24, 
17.24.

11.- 14. 2. 2016 Mezinárodní zim-
ní sraz turistů MIEDZYGORZE, 
Polsko, trasy pěší a na lyžích v polské 
oblasti kolem Kralického Sněžníku. 

Každý si vyřídí sám přihlášku. Bohatý 
kulturní a poznávací program. Odjezd 
z Třebíče ve středu individuální, návrat 
v neděli.

13. 2. 2016 Třebíč - Stařeč – Tře-
bíč. Do Starče na masopust. Průvod 
masek vyrazí od místní sokolovny v 
10 hodin a skončí u hasičské zbrojnice. 
Na účastníky čeká tombola a spousta 
zábavy. Nebude chybět zabíjačka. Náv-
štěva individuální.

14. 2. 2016 Za svatým Valentý-
nem, turistická vycházka, start v 11 
hodin v Rantířově, cíl Kaplička Rou-
nek, trasa 10 km. Odjezd vlakem z Tře-
bíče hl. n. v 9.25 / z Boroviny v 9.29. 
Návrat vlakem z Rantířova v 13.10, 
14.57, 16.59.

20. 2. 2016 Memoriál Vladimí-

ra Minaříka, vzpomínková vycházka 
Číchov – Leština – Kouty – Pavlovský 
mlýn – Vavrovecký  rybník – Radošov 
(posezení u zabíjačkových pochoutek) 
– kolem Chlumského potoka nebo 
přes Horní Smrčné – Dolní Smrčné 
(12 km). Odjezd vlakem z Třebíče hl. 
n. v 9.25 / z Boroviny v 9.29. Návrat 
vlakem z Dolní Smrčné v 13.52, 15.52.

27.- 28. 2. 2016 Školení nových 

vedoucích a cvičitelů turistiky KČT 
se koná v Humpolci na České země-
dělské akademii. Ubytování a stravo-
vání zajištěno. Odjezd vlastními auty.

27. 2. 2016 Okříšky – Nové Petro-
vice – Petrovice – Červený mlýn – 
Padrtův mlýn – Řípov – Třebíč (12 
km). Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
9.25 / z Boroviny v 9.29, příchod do 
Třebíče. -zt-

Po odchodu Jiřího Sýkory do pražského Olympu 
se nejvyšší příčka tabulek pro další závodníky Spar-
taku Třebíč uvolnila hned v několika disciplínách. 
Nejkratší sprinty pro sebe uhájil nestárnoucí Pavel 
Hykl, naopak na dvoustovce a čtvrtce nastoupil mla-
dý Aleš Svoboda. O prvenství Josefa Rygla na střed-
ních tratích nebylo pochyb. 

Běžec, který skončil na MČR mužů na patnácti-
stovce na 7. místě, se sice nepřiblížil své rekordní 
sezoně 2013, na míli i na půlce však byl rychlejší než 
v roce 2014. Na krátkých překážkách se zlepšil Mar-
tin Nováček, který pronikl do první desítky dlouho-
dobých okresních tabulek, na čtvrtce plotů byl po 
postupném odchodu hvězdného tria Hošek, Růža, 
Chyba nejrychlejší veterán Petr Veleba. 

Ve čtyřiačtyřiceti letech sice už podstatně zaostal za 
svým maximem 59,04 s z r. 1991, na tak obtížné tra-
ti ale pořád předvádí mimořádný výkon. Na výšce se 
Jan Kašpar opět přehoupl přes dvoumetrovou hrani-
ci, v tyči se Martin Nováček posunul na 7. příčku his-
torických tabulek a jen o dvě místa za ním je s 391 
cm Aleš Svoboda. 

Do dálkařského sektoru se po delší odmlce úspěš-
ně vrátil Petr Daněček, v trojskoku stačilo Kašparo-
vi po zranění Doláka a Svobody k zápisu necelých 12 
metrů. Zatímco Svoboda se zahojil ve sprintech a v 
tyči, Ondřej Dolák si spravil chuť nejdelším hodem 
oštěpem. Ostatní vrhačské disciplíny zůstaly v rukou 
zkušených matadorů: Kamilu Běhounkovi chyběl v 
kouli jediný centimetr k potvrzení osobního rekor-
du z r. 2011, Jiří Kliner pořád umí přes 40 metrů v 
disku a Josef Vomela se rok před čtyřicátinami zlep-
šil v hodu kladivem. V okresních tabulkách se dota-
huje na rekordmana Miloslava Zemana (47,94 m z r. 
1965!), na něj naopak jeho svěřenec Ondřej Tomek, 
který v roce svých sedmnáctin poskočil výkonem 

45,39 m v tabulkách na třetí místo: necelých 20 cm 
za svého trenéra a necelé 3 metry za půl století sta-
rý okresní rekord. To je asi největší výzva loňských 
třebíčských tabulek: jednak pro Vomelu, jednak pro 
poctivě se připravujícího Tomka.  

Muži 
60 m  Pavel Hykl  6,98
100 m  Pavel Hykl  11,24 
200 m  Aleš Svoboda  24,33 
400 m  Aleš Svoboda  52,82   
800 m  Josef Rygl   1:57,13  
1500 m  Josef Rygl   3: 57,45
110 m př. Martin Nováček  15,45  
400 m př.   Petr Veleba  69,25
Výška        Jan Kašpar  201      
Tyč             Martin Nováček  395  
Dálka        Petr Daněček  644   
Trojskok   Jan Kašpar  11,84
Koule        Kamil Běhounek  14,33 
Disk           Jiří Kliner  41,24    
Kladivo     Josef Vomela  45,57            
Oštěp        Ondřej Dolák  51,66
4 x 100 m Nováček Kliner Němec Daněček 46,80

V ženských tabulkách mnoho změn nenastalo. Své 
pozice si drží sprinterka a skokanka Bára Doležalo-
vá, sprinterka a překážkářka Veronika Janíčková i 
vrhačky Monika Sedláčková, Lucie Nováková a Len-
ka Götzová. A to přes zdravotní i studijní komplika-
ce, které zejména Janíčkovou pronásledovaly celou 
sezonu. V pravý čas se probudila Doležalová, která se 
zaměřila na trojskok, a hned z toho byla medaile na 
MČR juniorek a také druhá příčka v dlouhodobých 
tabulkách. Více než ona skočila jen Iveta Mičková 

(11,97 m v r. 2000). Posun v tabulkách zaznamena-
la ve stejné disciplíně i Sedláčková, která je s 10,98 m 
pátá. Průnik do první desítky hlásí i výškařka Vero-
nika Vaníčková, kterou úspěšný skok na výšce 158 
cm vynesl na 8. místo. Oštěpařka Denisa Chlumec-
ká, stříbrná z Olympiády dětí a mládeže, postoupi-
la dokonce na 4. příčku. V bězích jsou do tabulek 
zařazeny i výkony dosažené ofi ciální závody České-
ho atletického svazu. Byla by škoda přijít např. o čas 
Lucie dobrovolné na trojce (Jana Komárková ze Stu-
dence zaběhla dokonce 12:16,7 min) či triatlonistky 
Radky Březnové na pětikilometrové trati.

Ženy
60 m  Bára Doležalová  7,98  
100 m  Bára Doležalová  12,69
200 m  Veronika Janíčková  26,66
400 m  Veronika Janíčková  60,17
800 m  Renata Škrdlová  2:28,29  
1500 m  Lucie Dobrovolná  5:28,68 
3000 m  Lucie Dobrovolná  12:17,1 
5000 m  Radka Březnová  21:28,72
100 m př. Veronika Janíčková  14,95 
Výška  Veronika Vaníčková  158
Tyč  Petra Mandátová  240  
Dálka  Bára Doležalová  552
Trojskok Bára Doležalová  11,64
Koule  Monika Sedláčková  11,49  
Disk  Lucie Nováková  34,22    
Kladivo  Lenka Götzová  36,91 
Oštěp  Denisa Chlumecká  38,73   
Sedmiboj Zuzana Bustová  2605  

4 x 100 m Makovičková Růžičková Nováčková 
Vaníčková     54,66

 Milan Zeibert

Třebíčské atletické tabulky 2015
TŘEBÍČŠTÍ TURISTÉ přivítali nový rok výstupem na Klučovskou horu. Na Nový rok se uskutečnil 28. ročník. Z Třebíče vyšlo na pochod více než 60 účastníků.
 Foto: Josef Kropáč

Na Nový rok vystoupali na Klučovskou horu



STRANA  24 TN - ÚNOR 2016Inzerce


	02tn01
	02tn02
	02tn03
	02tn04
	02tn05
	02tn06
	02tn07
	02tn08
	02tn09
	02tn10
	02tn11
	02tn12
	02tn13
	02tn14
	02tn15
	02tn16
	02tn17
	02tn18
	02tn19
	02tn20
	02tn21
	02tn22
	02tn23
	02tn24

