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VÝUKA TANCE. Při připomínce židovského svátku Purim v Zadní synagoze v Třebíči taneční skupina Yochoved učila zájemce 
židovský tanec. Všichni účastníci se při tom velice dobře bavili. Foto: Antonín Zvěřina

Další jednání o existenci 
Západomoravské vysoké školy 
v Třebíči jsou stále otevřená.

 Antonín Zvěřina
 
Vzdělávací institut z Prahy hodlal 

vstoupit do Západomoravské vysoké 
školy v Třebíči. Rada města Třebíč 
jako jeden ze zřizovatelů doporučila 
zastupitelstvu navrhovanou spolu-
práci nepodpořit. 

Místostarosta Pavel Pacal (Pro 
Třebíč) upozornil, že by se na tento 
institut měla škola převést. „V pod-
mínkách, které nabídla, se nachází 
informace, že stále počítá s pravidel-
ným peněžním příspěvkem ze strany 
města,“ uvedl.

Připomněl, že toto je v rozporu 
s tím, co zastupitelstvo v minulém 
období přijalo. „Poskytli jsme jedno-
rázový příspěvek a dále musí být vyso-

ká škola samofi nancovatelná,“ pozna-
menal.  

Připustil, že jednání s dalšími 
zájemci, kteří by měli zájem do pro-
vozu školy vstoupit, nadále probíha-
jí. „To nevylučujeme, ale nic konkrétní-
ho nyní není k dispozici,“ dodal Pacal.

Další informace
Na zastupitelstvu, která se kona-

lo po těchto sděleních, se jednalo o 
bod 30 a předkládal ho starosta Pavel 
Janata (KDU-ČSL). Připomněl, že 
vysoká škola má tři zakladatele, měs-
to Třebíč, Okresní hospodářskou 
komoru a akciovou společnost Vivat 
Academia. 

„Nyní funguje v režimu, který jsme 
v minulém roce nazvali útlumový,“ 
připomněl Janata. To znamená, že 
pro letošní školní rok škola nepřija-
la žádné studenty. Na základě usne-

sení zastupitelstva z května minulé-
ho roku město na sebe převzalo pouze 
závazek, že umožní školu dokončit stá-
vajícím studentům.

„Za to přebralo i fi nanční zodpověd-
nost,“ zdůraznil Janata. I v rozpočtu 
letošního ruku je příslušná částka na 
pokrytí nákladů školy. „Záruka potr-
vá do poloviny příštího roku,“ naznačil 
Janata. 

Upozornil, že i další dva zakladate-
lé nechtějí školu fi nancovat. To byl 
důvod, proč město rozhodlo v minu-
lém roce tak, jak rozhodlo. „Tehdy 
zaznělo, že to nemusí znamenat úplný 
konec školy, pokud se najde instituce, 
která ji převezme včetně fi nancování,“ 
poukázal Janata.

Upozornil, že taková nabídka se 
opravdu objevila a přišel s ní Vzdělá-
vací institut Praha, společnost s ruče-
ním omezeným. 

 (Pokračování na str. 6)

Třebíčská vysoká škola má šanci

Gym club pořádá 
Český pohár

Gym club Třebíč pořádá v sobotu 2. 
dubna Český pohár Team Gym a Trio 
v Třebíči. Jedná se o čtvrtý závod Čes-
kého poháru. Závody začínají v jede-
náct hodin ve sportovní hale TJ Spar-
tak Třebíč v ulici manželů Curieových. 
 -zt- 

Kočárky budou 
závodit popáté

Závod kočárků se uskuteční v nedě-
li 10. dubna od patnácti hodin v Tře-
bíči U Obůrky u Rodinného centra 
Damiján. Letos se jedná o pátý ročník. 
Pořadatelé nezapomněli na bohatý 
doprovodný program.   -zt- 

Den Země se zaměří 
na odpady

Den Země se koná na Karlově 
náměstí v Třebíči od devíti do čtrnác-
ti hodin v pátek 22. dubna. Má za cíl 
upozornit návštěvníky, jak důležité je 
třídit odpad. Chybět nebude bohatý 
doprovodný program. V deset hodin 
tam začíná divadlo Vanda a Standa s 
představením Aby bylo na Zemi milo.
 -zt- 

Připravili jarmark 
Jarmark BIO/EKO a výrobků s 

označením Vysočina Regionální pro-
dukt potrvá na Karlově náměstí v Tře-
bíči v sobotu 23. dubna od 8.30 do 
12.30 hodin. Nabídne nejen potravi-
ny, ale i další výrobky. Od deseti hodin 
na náměstí vystoupí folklorní soubor 
Okřešánek. -zt- 

Přiblíží východní 
medicínu

Energetický systém člověka a zása-
dy zdravé výživy z pohledu tradiční 
východní medicíny, tak se jmenuje 
přednáška Aloise Andrewa Urbiše. 
Uskuteční se v pátek 8. dubna v sále 
Hájku v Mládežnické ulici nad bazé-
nem. Začíná v 16.30 hodin a potrvá 
zhruba dvě hodiny. Urbiš je terapeut, 
psycholog a fi lozof.  -zt- 


