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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- 
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Třebíčské noviny připravi-
ly seriál článků, které mají 
vysvětlit, o co se jedná, když se 
řekne incoming. V dubnovém 
čísle přinášíme druhou část. 

 Antonín Zvěřina

„Doba, kdy město nemuselo dělat nic, 
a investoři chodili sami, je dávno pryč,“ 
naznačuje místostarosta Pavel Pacal 
(Pro Třebíč).  „Když jsem se do těch-
to aktivit pouštěl, tak ani CzechInvest 
nefungoval tak, jak měl. Během něko-
lika měsíců jsme připravili v incomin-
gu nejen vizi, cíle a strategii, ale také 
komunikační a grafi ckou podobu akti-
vit. Možná je to náhoda, i když na ně 
nevěřím, CzechInvest v Jihlavě má vel-
mi podobnou novou grafi ckou podobu 
svých materiálů,“ popisuje místosta-
rosta Pavel Pacal (Pro Třebíč). 

Přiznává, že začít se muselo od 
maličkostí a vytrvat. V územním plá-
nu byly naznačeny tři lokality na roz-
sáhlejší průmyslovou zónu. Ta nejza-
jímavější a nejvytíženější je současná 
průmyslová zóna Hrotovická. 

Tam byly k dispozici poslední dva 
hektary. „Tam se nám podařilo získat 
investora – společnost JOPP Automoti-
ve,“ upozorňuje Pacal. Připomíná, že   
fi rma chce do tří let připravit až 200 
pracovních míst. 

Druhá potenciální průmyslová zó-
na byla směrem ke Kožichovicím 
v ulici Žďárského.  „Ale tam měs-
to nevlastní žádné pozemky, takže to 
nemáme pod kontrolou a nemůžeme 
pozemky nabízet investorům. Je tam 
hodně majitelů pozemků a výkupy jsou 
opravdu složité. Nepodařilo se nám s 
nimi dohodnout,“ přibližuje Pacal. 

Konstatuje, že navíc tyto dvě prů-
myslové zóny narážejí na to, že se k 
nim musí jezdit přes celé město, a to 
je logisticky náročné. 

„Před lety ještě město vytipovalo 
možnou průmyslovou zónu u Červe-
né hospody. Částečně tam něco vznik-
lo. Ale ani tam město nevlastní žádné 
pozemky a v současné době jsou tyto 
pozemky úplně zablokovány, a to z 
hlediska omezení vlastnických práv,“ 
podotýká.

Město proto oprášilo myšlenku 
průmyslové zóny v severní části Tře-
bíče. První zmínka tu byla už před 
17 lety, kdy město řešilo první prů-
myslovou zónu. Město se rozhodo-
valo mezi lokalitou Hrotovickou a 
lokalitou za pekárnou, tedy směrem 
na Pocoucov.

Tehdy se město rozhodlo pro Hro-
tovickou, protože tam bylo jedno-
dušší vykoupení pozemků. „Když se 
nám podařilo získat JOPP Automoti-
ve  - investora, který bude stavět výrob-
ní halu na posledních dvou volných 
hektarech na Hrotovické, ukázalo se, 
že pokud chceme hledat další inves-
tory, musíme mít co nabídnout. Jinak 
jsou veškeré aktivity zbytečné. Stalo se 
v mezidobí už dvakrát, že jsme museli 
dva investory odmítnout, protože jsme 
jim neměli co nabídnout,“ naznaču-
je složitý příběh získávání investorů  
Pacal. 

Směrem na Pocoucov, lokalita Za 
Pekárnou, po levé i po pravé straně 
kolem silnice byla proto připravová-
na ucelená průmyslová zóna. Před 

necelým rokem se Pacal pustil do 
velmi složitých a zdlouhavých jedná-
ní s vlastníky pozemků. Jeho cílem 
bylo zcelit pozemky pro průmyslo-
vou zónu. 

Věděl, že bez těchto pozemků 
nebude mít Třebíč investorům co 
nabídnout. Bylo potřeba dát dohro-
mady ucelenou plochu, kterou by 
město vykoupilo, a poté ji mohlo 
začít nabízet investorům pro jejich 
investice a vytváření pracovních 
míst. 

„Město tam prakticky nevlastnilo 
nic. Jednání s dvaceti vlastníky byla 
velmi složitá. Bohužel po levé straně 
od komunikace směrem na Pocoucov 
se nepodařilo pozemky scelit. Vlastní-
ci měli rozdílné představy o ceně, nebo 
chtěli pozemky směnit za ty, které jsou 
určeny na výstavbu rodinných domů, 
kterých má Třebíč také zoufalý nedo-
statek,“ netají Pacal. 

Po tomto nezdaru se pozornost 
města přesunula na pravou stranu od 
silnice na Pocoucov, kde to na první 
pohled vypadalo ještě složitěji.

Incoming znamená zvýšit zaměstnanost II.

Jaká je naše sluneční soustava? 
Znáte kromě Slunce a planet napří-
klad i trpasličí planetky Ceres, Eris či 
Haumea? Víte, že před 55 lety vzlé-
tl člověk poprvé do vesmíru? A že 
poslední člověk na Měsíci byl česko-
slovenského původu? 

Na tyto a další otázky zájemcům 
zodpoví v Ekotechnickém centru 
Alternátor v areálu bývalé borovin-
ské továrny, kde od soboty 16. dub-
na začne nový program na tamní 
unikátní  projekční kouli s názvem 
„Vzhůru do nekonečna“. Návštěvní-
ci se mohou těšit na projekci, kterou 
do Alternátoru dodala sama NASA, 
a to včetně nejnovějších snímků pla-
netky Ceres či Pluta.

Zmíněn bude i Gagarinův let do 
vesmíru. Od chvíle, kdy člověk popr-
vé dosáhl kosmu, uplyne 12. dub-
na 55 let. V Alternátoru si tuto udá-
lost připomenou i tak, že před sálem V ALTERNÁTORU si lze vyzkoušet zajímavé pokusy. Foto: archiv Alternátoru 

V Alternátoru se bude lítat ke hvězdám
s projekční koulí vystaví zvětše-
nou titulní stranu tehdejšího Rudé-
ho práva z 13. dubna 1961, takže si 
zájemci budou moci přečíst, jak lidé 
na tuto událost reagovali.

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 simu-
luje různé přírodní nebo vesmír-
né úkazy. Koule přebírá také data z 
NASA, dokáže zobrazit letecký či 
námořní provoz po celé Zemi a řadu 
dalších jevů.

Ekotechnické centrum Alternátor 
připravilo na duben další novinku, 
jíž budou pokusy, které pobaví děti 
i dospělé. Díky vtipným ukázkám na 
nich budou vysvětleny různé fyzikál-
ní či chemické zajímavosti.  -zt-

V Třebíči se má uskutečnit seminář 
Myslíme globálně, jednáme lokálně 
se zaměřením ke společensky odpo-
vědnému hospodaření s veřejnými 
prostředky samospráv. To považoval 
zastupitel Jaroslav Barák na zasedání 
zastupitelstva za přínos. „Určitě je to 
zajímavé téma,“ naznačil. 

Zaujalo ho, že tento seminář se 
bude konat v konferenčním centru 
hotelu Atom, nikoli v některém zaří-
zení, které vlastní město. 

Radní Marie Černá vysvětlila, že 
seminář se pořádá jako jedna z akti-
vit v rámci projektu, který realizuje 
město Třebíč, německý Dortmund, 

rakouský Wels a tři neziskové orga-
nizace, po jedné z každé země.

„Nejde jen o zadávání veřejných 
zakázek, ale i fair trade problematiku. 
Součástí semináře bude i občerstvení 
v tomto duchu,“ nastínila. Poukáza-
la, že hotel Atom má nejen odpoví-
dající konferenční prostory, ale také 
smlouvu s Obchodní akademií a 
Hotelovou školou se sídlem v Tře-
bíči. 

„Ta je fair trade školou, která se tam 
bude v rámci občerstvení prezentovat. 
To byl jeden z důvodů, proč se seminář 
bude konat právě tam,“ poznamenala 
Černá.       -zt-

Seminář  se zaměří 
na odpovědné hospodaření



STRANA  3 TN - DUBEN 2016Aktuality

Komunitní cent-
rum má vzniknout 
z bývalé budovy ob-
jektu kina, pokud 
město získá dotaci. 

 Antonín Zvěřina

Bod různé bývá pravidelně 
předposledním bodem jed-
nání zastupitelstev a neji-
nak tomu bylo na březno-
vém zasedání třebíčského 
vrcholného orgánu. Posled-
ním bodem je závěr.

První se do diskuze přihlá-
sila radní Marie Černá (Tře-
bíč můj domov) s informací, 
kterou tajila před médií, aby 
si ji jako první vyslechli za-
stupitelé. „Týká se možného 
získání finanční dotace na 
rekonstrukci kina Morávia 
při přestavbě na takzvané 
komunitní centrum,“ nastí-
nila. 

Přiznala, že od podzimu 
loňského roku město sle-
duje možnost v rámci inte-
grovaného Regionální ope-
račního programu získat na 
tuto akci dotaci. Vysvětli-
la, že žádost se vždy podává k určité 
výzvě a podaný projekt musí souznít 
s touto výzvou. 

„Získat dotaci není jednoduché, a 
proto jsme se na tuto možnost dlou-
hodobě připravovali,“ zdůraznila. 
Připomněla, že potřeba vybudování 
komunitního centra vyplynula i z po-
žadavku obyvatel, kteří mají k objek-
tu převážně kladný vztah.

Úprava je v plánu 
To vedlo město k tomu, že tento po-

žadavek zařadilo do Strategického 
plánu rozvoje města, i do programu 
prorodinné politiky. „Začali jsme dis-
kuzí na příslušných orgánech jako je 
Centrum pro regionální rozvoj, minis-
terstvo pro místní rozvoj a následně 
ministerstvo práce a sociálních věcí,“ 
sdělila Černá. 

Posledně jmenovaná instituce při-
pravuje výzvu na zřízení komunit-
ních center s peněžní podporou. 
Černá vysvětlila, že tato centra ma-
jí společnost vychovávat k obecné 
pospolitosti. Zaměřují se na široké 
spektrum cílových skupin všech vě-
kových kategorií.

„Iniciovali jsme kulatý stůl, kam jsme 

právě přizvali zástupce zmiňovaných 
cílových skupin. Zastoupení na něm 
měli obyvatelé od 18 do řekněme 75 
let,“ poukázala Černá. Řízená diskuze 
vyústila k některým námětům, které 
nastínily, co vše by mohlo v komunit-
ním centru fungovat. 

Za přínos považuje účast zástupce 
ministerstva práce a sociálních věcí, 
který se problematikou zabývá. „Na 
vlastní oči patřil, jaké kroky v této ob-
lasti město činí,“ poznamenala Černá. 

Doplnila, že chtěla zastupitele infor-
movat, že město tuto záležitost sle-
duje a případě úspěšného projektu 
ve výzvě má město šanci získat znač-
nou peněžní částku na rekonstrukci 
kina Morávia. Dotace se pohybuje ve 
výši 90 až 95 procent potřebných ná-
kladů. 

Některé aktivity
Na závěr vyjmenovala některé ak-

tivity, které by mohly v komunitním 
centru fungovat. Účastníkům debaty 
ve městě chybí víceúčelový sál s rov-
nou podlahou. Mladí lidé preferovali 
veřejnou tančírnu či možnost promí-
tání například vzdělávacích filmů. 

Upozornili na to, že ve městě nejsou 

zkušebny pro začínající skupiny. Padl 
námět na zřízení dílny pro ruční prá-
ce, lidé by přivítali relaxační prostor, 
kavárnu, knihobudku, prostor pro 
rekondiční cvičení či vzdělávání. Co 
v tomto centru být musí, je sociální 
poradenství.    

„Původně měla být výzva vyhlášená 
v květnu tohoto roku. Podle posled-
ních zpráv se iniciativa přesouvá na 
září,“ dodala radní Černá.  

Myšlenku podpořil Jaromír Barák 
(Třebíč Občanům), který si neopo-
mněl přihřát opoziční polívčičku a 
mínil, že pak se některé akce města 
nebudou muset konat v soukromém 
hotelu Atom. To se mu pranic nelíbí. 
„Ale to jen tak na okraj,“ poukázal.

Vše řeší policie
Následně vznesl dotaz, zda je prav-

da, že se město nepohodlo s obyvate-
lem Nádražní ulice, který od té doby 
cítí šikanu ze strany městské policie. 
Odpovědi se ujal radní zodpovědný 
za městskou policii Pavel Heřman 
(„volba TR“). 

„Obyvatel této ulice oznámil údaj-
nou šikanu na státní policii, která ny-
ní provádí šetření. Osobně si myslí, že 

k něčemu takovému nedochá-
zelo, ale vyjádření nechme to na 
okamžik, až budeme znát výsle-
dek šetření,“ konstatoval. 

Barák dále upozornil na za-
nedbaný park v Lorenzových 
sadech, který procházel s pří-
slušníkem Lesní stráže. „Chtěl 
bych vědět, jak se město o parky 
stará, co to znamená Lesní stráž 
a zda její podněty město řeší,“ 
optal se.    

Starosta Janata přiznal, že mu 
není jasná úloha Lesní stráže 
v městské zeleni a místostaros-
ta Milan Zeibert (Břehy) se ne-
bránil, aby mu dotyčný problé-
my ukázal. Barák oponoval, že 
ten se již na Zeiberta několikrát 
obrátil a stěžoval si na nedosta-
tečnou zpětnou vazbu. To mís-
tostarosta důrazně odmítl. 

Vedoucí odboru životního 
prostředí Pavel Vosátka vysvět-
lil, že pokud jde o Lesní stráž 
dotyčná osoba má průkaz čle-
na, a protože porost v v Loren-
zově údolí jako jediný ve městě 
se vykazuje jako les, má právo 
kontroly. Jeho ustanovení má 
za cíl, aby upozorňoval v tomto 
prostoru na nedostatky.

Sousední katastr 
„Ani za námi se zmiňovanými problé-

my však nebyl,“ doplnil Vosátka. Na-
značil, že problém je i v tom, že pře-
vážná část tohoto lesoparku leží na 
území sousedních Kožichovic. Takže 
veškeré úpravy se musí konzultovat 
s tamním obecním úřadem. 

Nastal bod závěr, kdy starosta Jana-
ta všem poděkoval a připomněl, že 
další zastupitelstvo se bude konat ve 
čtvrtek 5. května  na obvyklém místě 
v budově městského úřadu na Masa-
rykově náměstí a začne v 16 hodin. 

Připravuje se oprava kina Morávia

BUDOVĚ kina se blýská na lepší časy, pamětníci už jen nostalgicky vzpomínají na její minulou slávu.
 Foto: Antonín Zvěřina 
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Pro vystoupení Carmen 30 „Na 
kafe!“ přijede do Třebíče na zimní sta-
dion špičková technika!

Carmen chtějí svým příznivcům 
dopřát 7. května nejen to nejlepší ze 
svého repertoáru svými hosty, ale při-
pravují všem návštěvníkům unikátní 
zážitek i v podobě techniky, ozvučení, 
světel a videoprojekcí. 

S rozsahem techniky, která se pro 
tento večer chystá na vystoupení Car-
men nevystoupila doposud v Třebíči 
žádná, ani zahraniční hudební skupina.

„Více než 20 roků pracujeme v této 
branži a díky našim partnerům a přáte-
lům chceme posluchačům a divákům dát 
to nejlepší i v podobě techniky a  efekto-
vých zážitků! Máme nejlepší fanoušky, 
které si kapela může přát, kteří s námi 
jsou dlouhé roky a chodí na naše byť už 
dnes ojedinělé akce. Okolo Carmen je 
i velká parta přátel, stabilních partne-
rů. A všem těmto lidem chceme poděko-
vat a dát jedinečný večer!“ říká kapelník 
Luboš Denner

Carmen 30
Na kafe!

7. květen 2016 
Zimní stadion Třebíč

Jediné vystoupení hudební skupiny 
Carmen v letošním roce. 

Petr 
Bende

Skupina Carmen slaví 7. května výročí

Projektový management DELTA
na konferenci Real Estate Market v Praze

Ve středu 23. března se v andel´s hotel Praha 
v Praze 5 konal již 15. ročník odborné meziná-
rodní konference Real Estate Market > Spring 
2016. Pořadatelem je již tradičně české Staveb-
ní fórum. Erik Štefanovič, zástupce třebíčské 
společnosti DELTA, prezentoval se svými více 
než dvacetiletými zkušenostmi problematiku 
projektového managementu při řízení staveb-
ních projektů, efektivní projektovou přípra-
vu a především novou projektovou kulturu při 
řízení stavebních projektů v diskusním pane-
lu věnovanému nově vznikajícímu projektu 
Smart Cities v Praze 4.

Celodenní konference byla rozdělena do čtyř 
základních diskusních panelů s tématy: Daňové 
a právní novinky 2016, Smart Cities a projektový 
management, Marketing v developmentu a závě-
rečný čtvrtý panel se věnoval tématu Kanceláře – 
retail – byty v roce 2016. 

Smart Cities se smart
projektovým týmem

Ve druhém panelu věnovanému modernímu pří-
stupu samosprávy k developmentu jehož aktivním 
moderátorem byl Miroslav Svítek, děkan Fakul-
ty dopravní ČVUT, představil zastupitel měst-
ské části Praha  4   Ivo Vaněk  projekt Smart Ci-
ties, který nastínil současný stav příprav a vývoje 
jednotlivých projektů. Především spolu s panem 
Vaňkem shodně uvedli, že k vybudování prvků 
smart city ve vybraných částech Prahy 4 jsou nut-
né nejen inteligentní smart projekty či nové tech-
nologie, ale kromě zajištění fi nančních prostředků 
především politická podpora a vůle pro realiza-
ci. Na základě zkušeností s obdobnými projekty 
v Rakousku například na zdařilém projektu celé 
čtvrti bytových domů v jezerním městě Aspern na 
okraji Vídně, vystoupil aktivně k tématu efektivní 
přípravy, kvalitní realizace a promyšleného říze-

ní stavebních projektů Erik Štefanovič, zástup-
ce třebíčské společnosti DELTA Projektconsult, 
který oživil diskuzi svými zkušenostmi získanými 
v praxi při řízení  projektů nejen bytových či prů-
myslových budov, ale také staveb typu obchod-
ního centra, univerzitního kampusu či nemocnic 
v Rakousku, Čechách, ale také na Ukrajině. Své 
vystoupení zahájil slovy:   „K  vybudování smart 
cities je nutné vytvořit také smart projektový tým, 
tedy přinést do vývoje a realizace stavebních projek-
tů zcela novou týmovou projektovou kulturu“. Dále 
zdůraznil, že zatímco často v praxi kolem staveb-
ního projektu vzniká více týmů s tzv. mentalitou 
bojových pilotů, kteří spolu spíše soupeří než spo-
lupracují, tak celá tato atmosféra nedůvěry spíše v 
důsledku snižuje kvalitu a také naději na úspěch 
stavebního projektu, neboť jednotlivé strany zby-
tečně plýtvají energií na řešení sporů.

Nová projektová kultura
do českého stavebnictví

Za více než dvacet let praxe v projektovém a 
stavebním managementu průmyslových budov  
Štefanovič jasně poukázal na to,  že je nutné zce-
la změnit myšlení při přípravě nových stavebních 
projektů, vytvářet novou projektovou kulturu 
partnerské, týmově orientované spolupráce, kde 

všechny strany, které se podílí na projektu, ma-
jí jeden společný cíl. „DELTA se snaží tuto novou 
pozitivní kulturu aktivně prosazovat do přípravy, 
vývoje a realizace svých stavebních projektů, jak v 
Rakousku, tak v Čechách, na Slovensku či na Ukra-
jině a výsledky vybraných projektů jasně ukazují, že 
často komplikovaný průběh příprav a realizace pro-
jektů různých průmyslových či komerčních budov 
může probíhat poměrně hladce v motivující týmo-
vé projektové atmosféře, kde se velmi snížilo riziko 
chyb, omylů a nedostatků, a naopak bylo dosaženo 
dodržení nákladů a termínů a ke spokojenosti inves-
tora, především kvality výsledné stavby.“

Defi nice rolí a očekávání
Štefanovič na závěr svého vystoupení účastní-

kům konference na konkrétním projektu průmys-
lové haly v jižních Čechách poukázal na nedáv-
nou realizaci startovacího workshopu, kde právě 
kvalitní projektová kultura, tak jako jasná orga-
nizace a spolupráce, rozdělení rolí, defi nice přání 
investora, ale také očekávání jednotlivých speci-
alistů z různých oborů, jež se na projektu podílí, 
jsou základním kamenem pro úspěch stavebního 
projektu. Průběžné pohovory a první týdny spo-
lupráce takto sehraného týmu přináší nejen pří-
jemnou projektovou atmosféru připravovaného 
projektu výrobní haly s administrativní částí, ale 
také spokojenost zadavatele, díky zvýšení efektivi-
ty při řízení vývoje projektu. „Řízení projektu má 
základní tři pilíře do kterých patří technická podpo-
ra projektu, ekonomická a právní problematika při 
plánování projektu a ta, která se jeví jako nejkompli-
kovanější. A to je právě společná kultura, vzájemná 
komunikace, způsob spolupráce, která celý průběh 
projektu doprovází a často je tím, co v mysli zadava-
tele i realizačního týmu zůstává i po kolaudaci a pře-
dání budovy do užívání. Tedy celková emoční atmo-
sféra, která při vzniku nového objektu panovala,“ 
uzavírá Štefanovič.

SKUPINA Carmen se zpěvákem 
Moravy Fanym při návštěvě sklípku ve 
Znojmě. Foto: archiv skupiny

Vlasta 
Zahrádka

Časový scénář:
18:00 – 02:00 hod.
18:00 otevření ZS
19:00 LILI VILIT
20:00 PULS
21:00 MORA VA
22:00 CARMEN

Carmen vystoupí ve složení:
Vlasta Zahrádka zpěv
Petr Bende zpěv, kytara, bicí
Luboš Denner kytara
Václav Čudka basová kytara,
   zpěv
Michal Chaloupka
  bicí
Jiří Tržil klávesové nástroje,  zpěv
Karel Holík saxofon
Dušan Němec vokál

Hosté: 
Vašo Patejdl (Elán), 
Pavel Váně (Progres 2)

Předprodeje vstupenek:
Třebíč - prodejna hudebních 

nástrojů Mijovič, Karlovo náměstí 
Třebíč

Třebíč - prodejna O2, Karlovo 
náměstí Třebíč

Brtnice - Elektro Málek, nám. Svo-
body 382, tel 724 720 791

Náměšť nad Oslavou - TIC, Masa-
rykovo nám. 100, tel. 568 620 493

Jaroměřice nad Rokytnou - Hotel 
OPERA , Komeského 996, tel. 568 
440 200

Moravské Budějovice - CA 
TRIO, p. Přikrylová, Husova 884, 
tel. 568420182

Vstupenky lze zakoupit i prostřed-
nictvím   sms.   Více informací na 
www.carmentrebic.cz

Třebíčská legendární kapela Car-
mern letos slaví 30. výročí svého 
koncertování. Těšit se můžeme na 
průřez tvorbou kapely, zazní všechny  
nejoblíbenější hity, s Carmen zahra-
jí  i Vašo Patejdl, člen nejúspěšnější 
československé skupiny Elán a Pavel  
Váně, leader brněnských Progres 2 a 
bývalý producent Carmen. 

Carmen připravují výjimečnou 
show a těšit se můžeme i na živý klip, 
či technická překvapení! 

TN - DUBEN 2016
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TATO skromná nástěnka upozorňuje na nynější sídlo Západomoravské vysoké 
školy v ulici 9. května.  Foto: Antonín Zvěřina

Třebíčská vysoká škola má šanci
(Dokončení ze str. 1)

Materiály město obdrželo na sklon-
ku loňského roku. „Jednalo se často o 
nereálné vize, které se nedaly časově 
uskutečnit,“ podotkl Janata.

Změna názvu  
Doplnil, že obecně prospěšná spo-

lečnost Západomoravská vysoká ško-
la se měla změnit na Ústav, což je ze 
zákona možné. Následně mělo dojít 
ke sloučení s dalším Ústavem, který 
pražský institut teprve hodlá založit. 
Smělý projekt počítal se zřízením po-
bočky v Praze, případně v dalších re-
gionech. 

V dodaných materiálech se vyskyt-
ly i další problematické věci. Škola se 
měla do konce minulého roky vypo-
řádat se všemi závazky. Ve smlouvě se 
také objevilo, že má uzavřít s městem 
smlouvu o jeho finanční podpoře. 

„Když rada tyto požadavky projed-
návala, došla k závěru, že jsou v rozpo-
ru s tím, co zastupitelstvo v minulém 
roce schválilo,“ zdůraznil Janata. Pro-
to zastupitelstvu doporučila s tímto 
návrhem nesouhlasit. 

Starosta netajil, že se institut v mi-
nulých dnech opět ozval a městu vy-
týkal, že takové doporučení rada 
vydala bez předchozích jednání. „Mu-
sím konstatovat, že institut nikdy měs-
to k žádnému jednání nevyzval,“ uvedl 
Janata. Materiály, podle něj, obdrželo 
zprostředkovaně od zástupce Zápa-
domoravské vysoké školy. 

Institut tedy začal jednat až v mi-
nulých dnech, kdy financování měs-
ta zpochybnil a mínil, že je třeba o 
věcech diskutovat. „Je tedy zřejmé, že 
pražský institut má o třebíčskou vyso-
kou školu stále zájem. Ale zatím má-
me jediný návrh, který počítá s penězi 
města,“ ukončil předlohu Janata.  

Původní rozhodnutí
Milan Ustohal (KSČM) mínil, že je 

třeba ctít, co se už loni dohodlo a co 
zastupitelstvo odhlasovalo. Upozor-
nili na další nepřesnost, kdy v pod-
kladových materiálech se o třebíčské 
vysoké škole mluví jako o jediné v re-
gionu. „Což není pravda,“ podotkl. 

Janata si vzal opět slovo a upozor-
nil, že zastupitelstvo nebude rozho-
dovat o osudu školy. Pouze zaujme 
stanovisko k návrhům. „Ani v květnu 

minulého roku jsme o osudu školy ne-
rozhodovali. Pouze o možnostech měs-
ta o peněžní podpoře,“ poukázal. 

Upozornil,že o rozhodnutí bude in-
formovat ostatní zakladatele a spo-
lečně musí rozhodnout, jaké zaujmou 
stanovisko. „Naše rozhodnutí je tako-
vé dílčí,“ podotkl Janata.  

Jaromíra Baráka (Třebíč Občanům) 
překvapilo, že má zastupitelstvo 
striktně rozhodnout, když jsou další 
možnosti pro jednání. 

Janata naznačil, že usnesení do za-
stupitelstva konaného 17. března 
vzniklo 1. března. Od té doby k urči-
tým posunům došlo, včetně nového 
materiálu, který údajně s podporou 
města nepočítá.

„Můžeme učinit rozhodnutí, že odmí-
táme původní nabídku a pokud přijde 
nějaká nová, tak se o ní hovořit,“ mínil 
Janata. Člen správní rady Západomo-
ravské vysoké školy a místostarosta 
Pavel Pacal potvrdil slova starosty.  

Hledá řešení
Do diskuze se zapojil i Jiří Vrbka 

z řad přihlížejících. Janata jej jen upo-
zornil, že musí dodržet limit tři mi-
nuty. „Byl jsem zděšen, že vysoká škola 
v Třebíči končí a našel jsem strategic-

TŘEBÍČŠTÍ zahrádkáři pozvali zájemce, na ukázku úpravy korunek ovocných 
stromů. Provedl ji ovocnářský odborník  Ing. Zdeněk Simek ze Znojma. Akce se 
konala ve školní zahradě Základní školy kpt. Jaroše a dostavilo se více jnež 70 
zájemců z Třebíče a okolí. Foto: Josef Kropáč 

Ukázali úpravy korunek 
ovocných stromů

Příspěvky schválené třebíčskou 
radou města organizacím mimo je-
ho území, to byl dotaz na zastupitel-
stvu na vedení města od Julie Dolejší 
(KSČM). Poukázala, že v minulosti to 
nebylo běžné. Odpovědi se ujala rad-
ní Marie Černá (Třebíč můj domov). 

Podotkla, že se jedná o přípěvek 
Domu sv. Anežky ve Velkém Újez-
dě. „Tento  příspěvek   je    poskytnut 
v souladu se zásadami pro poskyto-
vání vyrovnací platby, kterou  schvá-
lilo krajské zastupitelstvo v rámci no-
vého financování sociálních služeb,“ 
sdělila. 

Upozornila, že v zařízení našli úto-
čiště dva klienti z Třebíče. Černá při-
pomněla, že město podobný přípě-
vek přidělilo sociálnímu zařízení na 
území Havlíčkova Brodu, které zdo-

kladovalo, že i tam žije občan Třebí-
če. „Také my budeme žádat okolní ob-
ce a města o příspěvek, pokud jejich 
obyvatelé využívají naše sociální služ-
by,“ dodala Černá. 

Dolejší vysvětlení přivítala, ještě 
požadovala vysvětlení, proč přípěvek 
obdržela organizace v Náměšti nad 
Oslavou. Starosta Pavel Janata (KDU-
ČSL) vysvětlil, že je to příspěvek na 
konferenci Regionu 2020, která se 
bude týkat vysokorychlostní trati, 
zejména její trasování na Vysočině. 

„Ta konference se bude konat čás-
tečně v Třebíči a částečně v Náměšti. 
Bude se například také týkat elektri-
fikace železniční trati, která vede přes 
Třebíč. To je důvod naší peněžní po-
moci,“ konstatoval Janata.     -zt-

Příspěvky směřují mimo město

kého partnera, který se nazývá Vzdě-
lávací institut Praha,“ řekl v úvodu. 

Doplnil, že inicioval i schůzku správ-
ní rady školy se zástupcem z Prahy. 
Podle něj se tam dohodly následují-
cí body, že komunikovat s institutem 
je pověřená Markéta Šafránková Kři-
vanová z Vivat Academia, jednoho ze 
zakladatelů školy. 

Dále, že vzdělávací institut dodá ná-
vrh smlouvy k diskuzi a časové kroky 
a harmonogram, který bude následo-
vat. Připustil, že od té doby žádné no-
vé zprávy nemá. 

Upozornil, že několikrát požadoval 
vyjádření Křivanové.

Kontaktoval i jiné osoby, například 
člena správní rady a radního Pavla 
Heřmana, ale stále se nic nedělo. „Až 
jsem se dozvěděl z médií, že Pacal pro-
hlásil, že institut požaduje vyrovnání 
školy a přípěvek od města,“ zdůraznil. 
Doplnil, že to na posledním jednání 
správní rady nezaznělo. 

Zpochybnili požadavek na financo-

vání městem, kdy se spíš jednalo o 
požadavek dobrovolného finančního 
daru. „Je smutné, že správní rada v po-
sledních týdnech nezasedá, a tak dů-
ležitou otázku neřeší,“ dokončil svůj 
příspěvek. 

Diskuze se nekonala
Starosta zopakoval, že město obdr-

želo písemné představy, ke kterým se 
mělo vyjádřit. „Nezaznělo tam, že by 
nad návrhem měla vzejít nějaká dis-
kuze,“ podotkl Janata. 

Měl dojem, že podobné materiály 
obdrželi všichni zakladatelé a po je-
jich projednání se sejdou a zaujmou 
společné stanovisko. „Rozhodně se 
nebráním zpřesnění usnesení tohoto 
bodu,“ doplnil Janata. 

Do diskuze se vložil Barák. „Myslím 
si, že bychom neměli přijímat usnese-
ní v původním znění. Zvlášť když se 
jedná o jediného zájemce, který chce 
Západomoravskou školu v Třebíči za-
chovat,“ konstatoval. Navrhl změnu 
usnesení, kdy zastupitelstvo pověřu-
je členy správní rady za město, aby 
vedla další jednání. 

Než se jej podařilo převést do pí-
semné podoby, Janata přiznal, že dal-
ší kroky po vstupu Vzdělávacího in-
stitutu Praha netuší. 

„Jedno vím jistě, všichni tři zaklada-
telé třebíčské vysoké školy nemají zá-
jem ji nejen financovat, ale i provozo-
vat,“ nastínil.

Nastalo hlasování, první o protiná-
vrhu. Podpořilo ho devět zastupitelů 
z čtyřiadvaceti přítomných, patnáct 
se hlasování zdrželo. Návrh přijatý 
nebyl. Nastalo hlasování o původním 
návrhu. Podpořilo ho dvanáct zastu-
pitelů, proti hlasovali dva členové a 
deset se zdrželo. Ani tento návrh ne-
prošel. 

„Nepřijali jsme tedy žádné usnese-
ní, což je také možné. Znamená to, že 
další jednání mohou pokračovat, nic 
tomu nebrání. Musím o tom samozřej-
mě informovat další dva zakladatele,“ 
uzavřel tento bod starosta Janata.  
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Svátek Purim si připomněli 
návštěvníci Zadní synagogy 
a Domu Selingmana Bauera. 

 Antonín Zvěřina

Křesťané slavili svůj největší svátek, 
Velikonoce, úmrtí a zmrtvýchvstá-
ní Ježíše Krista, v Zadní synagoze 
v Židovské čtvrti si lidé měli mož-
nost připomenout židovský svátek 
Purim. Podle tradice se jedná o nej-
veselejší svátek tohoto náboženství. 

Program začal již dopoledne, kdy 
se konaly, a vlastně i odpoledne, 
prohlídky Zadní synagogy a Domu 
Selingmana Bauera. Obohatil je košt 
košer vína a pochoutka zvaná Hama-
novy uši. Odpolední program v Zad-
ní synagoze měl název Jaké víno pili 
hrdinové purimového příběhu?

Návštěvníci se dozvěděli nejen 
mnoho novinek o tomto nápoji, ale 
mohli obdivovat taneční umění sou-
boru Yocheved či si poslechnout sta-
ré židovské písně v podání Tomá-
še Nováčka. Celé odpoledne pak 
moderoval Jaroslav Truxa. Účastní-
ci se na závěr dokonce mohli naučit 
některé židovské tance.

Jiný kalendář
Program vyvrcholil od 16 hodin 

přednáškou Táni Klementové Kouz-
lo Purimu. „V úvodu bych si dovolilo 
něco říct o židovském kalendáři, v čem 
se liší o toho našeho,“ říká v úvodu. 
Vysvětluje, že existují tři základní 
kalendáře, lunární, solární a loniso-
lární. 

U lunárního má měsíc 29,5 dne, u 
solárního se tento rozdíl dorovnává 
dny v jednotlivých měsících. „Židé 
používají lunisolární kalendář. Jednou 
za tři roky se do jejich kalendáře vklá-
dá měsíc navíc, aby se dorovnal lunár-
ní kalendář se solárním,“ dozvídáme 
se.

Rok tedy nemá dvanáct měsíců, ale 
třináct. Klementová zdůrazňuje, že 
existuje celá řada kalendářů, které 
se používaly či používají. Někdy na 
počátku letopočtu poslouží význam-
ná událost, ve Francii například Vel-
ká francouzská revoluce. 

Vracíme se zpátky k židovskému 
kalendáři, kde se třináctý měsíc vklá-
dá za ten dvanáctý. V kalendáři jsou 
pak vyznačeny největší svátky, kte-
ré židé dodržují. Purim se vždy slaví 
ve dvanáctém měsíci Adaru čtrnáctý 
den, ale pokud se jedná o přestupný 
rok, posouvá se do měsíce třinácté-
ho zvaného Nový Adar.

Dva začátky roku
Pokud jde ještě o kalendář, ten má 

další zvláštnost. Začíná měsícem 
nisan, ale letopočet, který se datu-
je od stvoření země, se mění zhruba 
v polovině roku, na podzim. To zna-
mená, že začíná 3760 let před na-
rozením Krista, letos tedy Židé mají 
rok 5776. Ten už trvá od loňského 
podzimu. 

Původně měsíce neměli ani svoje 
jméno, ostatně jako dny v týdnu. Ty 

se označují podle stvoření světa, den 
první, druhý a že po sobotu, šabat, 
což je pro židy nejvyšší svátek. Pře-
hled židovských svátků je široký, pro 
nás je nejznámější Chanuka, svátek 
světel. 

Ta připomíná úspěšné povstání 
Makabejských proti syrské nadvládě 
a je to historicky doložená událost. 
„U Purimu tomu tak není, jedná se o 
příběh, který se patrně nikdy nestal,“ 
vysvětluje Klementová. 

Oba svátky ale spojuje jedno, osvo-
bození židovského národa z útlaku. 
U Purimu se vlastně jednalo o mož-
né vyhlazení veškerého židovstva. 

Pur znamená los
„Název Purim je odvozený od slova 

pur, což znamená los. Příběh se ode-
hrává v době, kdy Palestina patřila 
pod Persii,“ naznačuje Klementová. 
Malou odbočkou se vrací k oslavám, 
které začínají předešlý den, protože 
tak to stanoví knihy Mojžíšovy. Den 
začíná večerem. 

I šabat začíná v pátek večer, niko-
li v sobotu ráno, a končí v sobotu 
večer. Purim tedy nezačíná čtrnáctý 
den v měsíci Adar, ale třináctý večer. 
Následuje informace, že hebrejská 
bible má tři části, tóru, spisy proroků 
a svitky, mezi které patří svitek Ester, 
podle tohoto příběhu se slaví Purim.

„Dodnes se neví, kdo je autorem toho-
to svitku. Není ani známý datum, kdy 
se poprvé objevil,“ nastiňuje Klemen-
tová. Příběh je datován do pátého 
století před občanským letopočtem, 
k záznamu pravděpodobně došlo ve 
druhém století, možná dříve, Purim 
se slaví zhruba od čtvrtého století 
před občanským letopočtem. 

„Je zajímavé, že spousta věcí odpo-
vídá době, kdy se měl příběh odehrát. 
Přesto je tam tolik nepřesností, že his-
torici tvrdí, že se nikdy nemohl odehrát 
tak, jak je popsaný,“ poukazuje Kle-
mentová.

Jednou z výhrad je skutečnost, že 
prostá židovská dívka by se nikdy 
nemohla stát perskou královnou. 
„Existují historické záznamy, které 

vysvětlují, jak probíhal výběr králov-
ny, že to musel být někdo nejznámější 
z aristokratických kruhů,“ podotýká 
Klementová. 

Dlouhá oslava
Jedním z hrdinů příběhu je král 

Achašveroš, který na počátku pří-
běhu pořádá 180 dní trvající oslavu, 
což se historikům také nepozdává. 
Během ní rozkázal svým eunuchům, 
aby přivedli královnu oděnou pouze 
do královské koruny. 

Ta to odmítla a král ji proto vyhnal, 
možná spíš popravil. Nejprve si 
nechal poradit od svých rádců a ti 
měli obavu, kdyby se událost pro-
lákla, že královna odpírá poslušnost 
svému manželovi, mohli by se něče-
ho takového dočkat doma. Proto ten 
krutý trest. 

Její nástupkyní se právě stala Ester, 
která žila, podle legendy, se svým 
strýcem Mordechajem. Ten jí pora-
dil, aby neprozrazovala svůj původ. 
Mordechaj se proslavil tím, že odvrá-
til povstání proti králi. „O spiknutí 
řekl Ester, a ta to řekla králi,“ pozna-
menává Klementová.

Mordechaj se ovšem žádné odmě-
ny nedočkal. V té době se stal prv-
ním ministrem Haman, kterého ale 
Mordechaj nectil a odmítal se mu 
klanět jako bohu na zemi. Haman 
pojal plán, jak všechny židy vyhladit, 
a pro tento úmysl přesvědčil i krále. 

Pak se losovalo, které datum pro 
uskutečnění by bylo nejvhodněj-
ší. Do všech krajů spěchali poslo-
vé, aby se i tam uskutečnily přípra-
vy k vyhlazení židů. Mordechaj se o 
plánu dozvěděl a svěřil se s ním své 
neteři.

Začalo to půstem 
Ta nejdříve vyhlásila půst, a pak 

se odhodlala předstoupit před krále 
s návrhem uspořádat hostinu jen pro 
nejbližší okruh lidí včetně Hamana. 
V noci pak král nemohl spát a nechal 
si předčítat z knih až si připomněl 
příběh Mordechaje, který se tehdy 

nedočkal žádné odměny.
Druhý den se zeptal Hamana, jak 

by odměnil člověka, který si zaslouží 
královu úctu. Ten samozřejmě mys-
lel na sebe a nechal takového člo-
věka zahrnout nevyššími poctami. 
Haman samozřejmě ještě víc zuřil, 
když viděl, kdo pocty obdržel, a ješ-
tě víc nenáviděl židy. 

U Ester se tedy uskutečnila hos-
tina, král se podnapil a byl ve velice 
dobré náladě. Optal se tedy manžel-
ky, co by si přála, a ta odvětila, aby 
se následující den opakovala. Král se 
opět opil a Ester mu řekla, že je také 
židovka a co jejímu národu hrozí. 

A označila za největšího spiklen-
ce Hamana, král vyběhl do zahrad a 
když se vrátil, Haman klečel před Es-
ter, což si král vyložil jinak, a nechal 
ho oběsit na šibenici, kterou Haman 
chystal pro Mordechaje. 

Král ovšem věděl, že žádné naří-
zení nemůže vzít zpět. Vydal nový 
výnos, ve kterém dovolil židům, aby 
se bránili. Došlo k potyčkám a židé, 
když věděli, že se mohou bránit, ve 
všech zvítězili. A následovali několi-
kadenní oslavy. 

Opatřený obrázky
Následně jsme si mohli prohléd-

nout dotyčný svitek natočený pou-
ze na jedné tyči a na rozdíl od tóry 
je opatřený obrázky. Purim se tedy 
slaví na počest této patrně vymyšle-
né příhody. Svitek se čte dvakrát, tři-
náctého dne večer a čtrnáctého dne 
ráno. 

„Je povinnost si ho vyslechnout, nebo 
si ho sám přečíst,“ zdůrazňuje Kle-
mentová. Při čtení při bohoslužbách 
se často vyslovuje Hamanovo jména 
a účastníci mají za povinnost je pře-
hlušit, například děti řehtačkami.

Během slavení svátku Purim se 
objevily nové tradice, například 
posílání dárků, nejčastěji jídla a pití, 
příbuzným i úplně cizím lidem. 
Peněžní dary či jídlo se dávají i chu-
dým lidem a peníze do pokladničky 
v synagoze. Dalším zvykem je boha-
tá hostina se spoustou tradičních jí-
del. Chybět nemohou Hamanovy 
uši, trojúhelníkový pamlsek s mako-
vou, povidlovou či jinou náplní.

Role alkoholu
„Svoje specifi cké postavení má při 

tomto svátku alkohol,“ vysvětluje 
Klementová. Člověk se má dostat 
do stavu, dokud neví či nerozezná. 
Zhruba od patnáctého století dostal 
svátek Purim do vínku karneval. 

Zprvu se nosily kostýmy znázor-
ňující příběh, nyní se jedná o roz-
manitou směsici. To převlékání má 
zajímavý výklad. Symbolizuje se tím 
přítomnost Boha v příběhu, kde se 
vůbec jeho jméno nevyskytuje. Pře-
vleky mají naznačit, že přece jen 
všechny události ve skrytu pozoro-
val ovlivňoval. 

Na závěr nám Táňa Klemento-
vá promítá některé záběry z oslavy 
Purimu v Jeruzalémě. Masky jsou 
opravdu roztodivné, a ty v průvodu 
připomínají třeba karneval v Rio de 
Janeiru. 

LIDÉ se dozvěděli, že k vínu je vždy dobré něco přikusovat.
 Foto: Antonín Zvěřina

Židovský svátek Purim připomíná legenda
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IV. ROČNÍK 
TŘEBÍČSKÉHO

VYTRVALOSTNÍHO POHÁRU
Přihlášky a propozice závodu najdete na triatlon-trebic.cz

BĚH na Hrádku
DDM Hrádek

9. 4. v 10:30
Tratě závodu: 
6,6 km / 4,4 km / 2,2 km / 1,5 km
/ 1,2 km / 850 m / 360 m děti

AQUATLON
bazén Laguna, 
atletický stadion 
TJ Spartak Třebíč

23. 4. v 14:15
Tratě závodu: 0,4 km - 5 km 
+ kategorie pro děti

CROSS-COUNTRY 
kolem Mařenky
obec Předín, hora Mařenka

7. 5. v 10:30
Tratě závodu:  12 km / 24 km 
+ kategorie pro děti

DUATLON
obec Kamenná

14. 5. v 9:30
Tratě závodu: 
5 km - 18 km - 2,5 km 
+ kategorie pro děti

TŘEBÍČSKÝ 
TRIATLON
areál rybníku 
Kuchyňka

4. 6. v 9:30
Tratě závodu: 
0,75 km - 19 km - 4,5 km 
+ kategorie pro děti

ČASOVKA 
na Jelení hlavu
baseballové hřiště u Zámiše

11. 6. v 11:15
Tratě závodu: 
6,8 km + kategorie pro děti

BĚH NA HRÁDKU
Sobota 9. 4. 2016 v 9:00

Závod je součástí 
třebíčského 
vytrvalostního 
poháru McRAI Cup 
2016 a Třebíčského 
běžeckého poháru 2016.

Místo:
Bývalý DDM Hrádek v Třebíči, 

vedle ZŠ Týnská.

Pořadatel:
Spirálka z.s., oddíl triatlonu 

TJ Spartak Třebíč a fi rma 

McRAI.

Prezentace:
Od 9:00 – 12:00 hod. 

v ZŠ Týnská.

Kategorie a časový harmonogram:

10:30 benjamínci
 6 let a mladší (2010 a ml.) 

360 m
10:50 mladší žáci, žákyně I.
 7–9 let (2007-2009) 

850 m
11:10 mladší žáci, žákyně II.
 10–11 let (2005-2006) 

1 200 m
11:10 starší žáci, žákyně I.
 12-13 let (2003-2004) 

1 200 m
11:30 starší žáci, žákyně II.
 14-15 let (2001-2002) 

1 500 m
12:30 dorost
 16–17 let (1999-2000) 

2 200 m
12:30 muži A
 18–39 let (1977-1998)
 6 600 m
12:30 muži B
 40–49 let (1967-1976)
 6 600 m

12:30 muži C
 50–59 let (1957-1966)
 6 600 m
12:30 muži D
 60–70 let (1947-1956)
 6 600 m
12:30 muži E
 70 let a starší (1946 a st.)
 4 400 m
12:30 ženy A
 18–34 let (1982-1998)
 4 400 m
12:30 ženy B
 35–44 let (1972-1981)
 4 400 m
12:30 ženy C
 45 let a starší (1971 

a starší)
 4 400 m
 Rodinný tým
 1 rodič + 1 dítě

www.triatlon-trebic.cz

časy dle 
složení 
teamu
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Vytrvalostní pohár McRA I CUP
již čtvrtým rokem!

Využij výhodné registrace!

McRA I CUP 2016 se blíží! Od-
startuje ho 9. dubna oblíbený Běh 
na Hrádku. Dalších pět závodů je 
stanoveno do následujících dvou 
měsíců, chybět nebude Aquatlon, 
který proběhne v plaveckém areá-
lu Laguna v Třebíči, květnové Cro-
ss Country,  závod horských kol na 
horu Mařenku, ani Duatlon v obci 
Kamenná. V červnu se můžete těšit 
na Triatlon a 11. června na Časov-
ku, po jejím skončení budou již tra-

dičně vyhlášeny výsledky celého 
poháru. 

Série závodů je určena pro širokou 
veřejnost, vypsány jsou i kategorie 
pro nejmenší děti a nově můžete 
závodit v kategorii „Rodinné týmy“. 

Podrobné informace o McRA I 
CUPu najdete na webu triatlon-tre-
bic.cz, kde lze do 15. března využít i 
možnost zvýhodněné registrace do 
všech závodů. A pro děti do 17 let 
je startovné zdarma!



Děti s rodiči si mohly vyrobit 
dílka s velikonočním či jarním 
motivem a odnést si je domů. 

 Antonín Zvěřina

Velikonoční tvoření v Muzeu Vyso-
činy Třebíč, tak se jmenovala akce, 
která se uskutečnila v tomto zaříze-
ní v sobotu 26. března od deseti do 
třinácti hodin. Dala si za cíl přilákat 
rodiče s dětmi, kteří si mohli vyrobit 
dílko s velikonoční či jarní témati-
kou, a to si odnést domů.  

Lektorkou, taky dozorem a hlav-
ně rádkyním přítomným se stala 
zaměstnankyně muzea Eva Novotná. 
„Dnešní akce je určená veřejnosti hlav-
ně pro rodiny s dětmi, kteří si mohou 
vyrobit věci převážně  s velikonočními 
motivy,“ nastínila. 

Připomněla, že v čase vánočním 
muzeum připravilo vánoční tvoře-
ní a jarní na ně navázalo. „Vyrábíme 

dekorace a důležitou součástí akce je 
zapojení rodičů. Všechny činnosti by 
děti nezvládly, je důležité, aby jim rodi-

če pomohli,“ poznamenala Novotná.
Pokud jde o věk dětí k žádnému 

omezení nedochází. „Snažíme se 

vytvořit tři stoly, kde se vyrábí jedno-
duché věci až po ty náročnější,“ vysvět-
lila Novotná. Doplnila, že u prvního 
stolu se vyrábějí velikonoční věneč-
ky z papírových talířů.

„Tam je potřeba jen vystřihnout vni-
třek talířu a okraj polepit vystříhaný-
mi velikonočními symboly,“ nazna-
čila Novotná. U druhého stolku se 
vyrábějí velikonoční slepice, což je 
náročnější. 

„Slepice se vystřihují, pak se skládají 
a lepí. U třetího děti s rodiči vyrábějí 
jarní květiny, mezi ty nejsložitější pat-
ří skládaná pampeliška z krepového 
papíru,“ sdělila Novotná. Dodala, že 
účastníci zaplatí symbolické vstupné 
a pak si výrobky odnesou domů. 

A závěrečná otázka, má lektorka 
radost z přítomnosti několika tatín-
ků? „Určitě ano. Myslím si, že tatín-
kové vždy to tvoření oživí. Oni mají 
k tomu takový svůj osobitý přístup,“ 
pousmála se Eva Novotná.  
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Tvořili děti, maminky i tatínkové

VELIKONOČNÍ tvoření umožnilo dětem i rodičům ozdobit si byt.
 Foto: Antonín Zvěřina 

Čtvrtou generační novelu s názvem 
Nečekaný odkaz vydává spisovatel-
ka Miroslava Čermáková z Třebíče. 
Pokřtí ji v úterý 5. dubna v 17 hodin 
v Galerii FRA NTA v Národním 
domě. O kulturní program se posta-
rají hudebníci z divadla Ampulka. 
Po křtu následuje autogramiáda a 
zájemci si mohou novelu koupit za 
zvýhodněnou cenu. 

„Kniha Nečekaný odkaz otevírá tři-
náctou komnatu nejen hlavní hrdin-
ky, ale i mnoha dalších postav. Někdo 
si ji bedlivě střeží, aby mu do ní nikdo 
nepovolaný nenahlédl, někdo ani netu-
ší, že existuje. Den ze dne se před ním 
tato komnata otevře sama. Takový šok 
potká i Natálii, která do té doby netu-
šila, čí krev jí koluje v žílách,“ prozra-
zuje jen něco málo z obsahu knihy 
Čermáková. 

Novela je také důkazem autorčiny 
lásky k přírodě. 

„Můj táta mě už jako malou holku 
brával na procházky lesem. Učil mě 
znát stromy, naslouchat zpěvu ptáků 
a kladl mi na srdce, že musím být pře-
devším potichu. Říkával mi, že v lese je 
člověk až ten poslední tvor, který v něm 
má právo dýchat. Dodnes si jeho slova 
při vstupu do lesa připomínám. Škoda, 
že tak nečiníme všichni,“ mrzí autor-
ku.   

Miroslava Čermáková vydala v roce 
2013 první generační novelu „Když 
muži odcházejí.“ Čtenářky se nechtě-
ly smířit se smutným koncem. 

Nová naděje na lepší osud svit-
la hlavní hrdince novely ve volném 
pokračování nazvaném „Návraty“. 
Tato kniha vyšla v roce 2014 a rok 
na to Čermáková přichází s třetím 

titulem „Na houpačce“. „Začíná to 
být tradice. Každý křest se odehrá-
vá v dubnu,“ upozorňuje autorka. 
Těší ji, že se její knihy nestačí ohřát 
v regálech třebíčské městské knihov-
ny i jejich poboček.

 „Na jednotlivé tituly mají knihovni-
ce neustále zámluvenky,“ upozorňuje 
spisovatelka, která tento obor také 
vystudovala. 

Všechny knihy vyšly ve vydavatel-
ství Amaprint Kerndl. Autorem ilu-
strací je vydavatel, malíř a výtvarník, 
člen surrealistické skupiny Stir up 
Lubomír Kerndl.

Po křtu budou knihy k zakoupe-
ní v třebíčských knihkupectvích, 
v autorčině rodném městě Morav-
ských Budějovicích a přímo u ní 
s podpisem. -zt-

MIROSLAVA ČERMÁKOVÁ třímá 
novou knihu. Foto: Antonín Zvěřina

Čermáková napsala další knihu

Jubilejní padesátý ročník krajské sou-
těžní přehlídky amatérských divadel-
ních souborů Třebíčské loutkářské jaro 
připravuje na první dubnový víkend 
Městské kulturní středisko Třebíč. 

O postup do celostátní soutěže Lout-
kářská Chrudim se v malém a velkém 
sále Národního domu „utká“ devět 
souborů ze tří krajů. V sobotu 2. dubna 
přehlídka začne v devět hodin pohád-
kou Tři sněhuláci. S dětmi ji nacvičila 
neúnavná Hana Kratochvílová z Bluči-
ny, která do Třebíče přijede už poosm-
advacáté. 

V jednom bloku s Blučinou vystou-
pí další dětský soubor Loutkino Brno 
s příběhem Dobrodružství pavouka 
Čendy.  Ani čerti letos nebudou chy-
bět. Brněnský soubor Bedruňka rov-
něž patří k častým účastníkům třebíč-
ské přehlídky. 

Dětské diváky pobaví představením s 
názvem U všech čertů. Krásný zážitek 
slibuje odpolední představení Broučci 
v podání souboru z Uherského Bro-
du. Sobotní soutěžní klání uzavře třetí 
brněnský soubor Happy Th eater, kte-

rý do Třebíče přijede poprvé a zahraje 
pohádku Nevěřící Janek. 

Tím ale sobotní program nekončí. 
Bonusem  jubilejního ročníku Třebíč-
ského loutkářského jara bude hudeb-
ní show pro děti i dospělé, o kterou se 
postará bejbypanková kapela z Kolí-
na Kašpárek v rohlíku. Ve velkém sále 
Národního domu začne koncert na 
stání v 18 hodin.

Také v neděli startuje program od 
devíti hodin. Kraj Vysočina popr-
vé zastoupí Maňáskové divadlo při 
DDM Třešť. Děti zahrají dvě pohád-
ky – O Budulínkovi a O zlé koze.

Loutkoherci z otrokovického diva-
dla Povidlo každým rokem přivezou 
příběh s Kašpárkem v hlavní roli. 
Letos se Kašpárek ocitne v pekle. 
Nedělní odpoledne zahájí Pohádka z 
plakátů, kterou zahrají  loutkoherci z 
Uherského Brodu Lenka Sasínová a 
Roman Švehlík.

Poslední představení bude trochu 
netradiční. Soubor Starost z Pro-
stějova nastudoval představení s 
názvem Písně pohnutlivé i veselé v 

Loutkáři se v Třebíči sejdou popadesáté

LOUTKÁŘSKÁ představení vždy dokáží rozzářit dětské oči.
 Foto: archiv TN

podání rodin múzou políbených, v 
němž zazní písně kramářské a staro-
pražské.

Součástí programu bude také 
výstava v předsálí Národního domu. 
Návštěvníkům přiblíží především zrod 

Třebíčského loutkářského jara, u kte-
rého stál principál třebíčského soubo-
ru Zdravíčko MUDr. Miloš Blaha. K 
jubilejnímu ročníku vyjde také alma-
nach s názvem 50 loutkářských jar v 
Třebíči. -mč-
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Pořiďte si nové dioptrické brýle a druhé pro vás
nebo vaše blízké dostanete zcela zdarma!

FOKUS optik a.s.
Karlovo nám. 40, 674 01 Třebíč

Tel.: E-mail: fokustrebic@fokusoptik.cz
Otevřeno:  po - pá 8 - 17 hod, so 8 - 11 hod

více na www.fokusoptik.cz 
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100 Kč
Kupon na slevu:

při uplatnění akce 1+1 na kompletní dioptrické brýle
Kupon platí pouze v pobočce Třebíč. Ostatní slevy nelze sečíst ani kombinovat.

Platnost kuponu je od 1. 4. do 30. 4. 2016.
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Okresní hospodářská komora Tře-
bíč (OHK Třebíč) „jede“ na plné 
obrátky. Je to vidět nejen na počtu 
seminářů, konferencí či zahraničních 
cest, které pořádá, ale také na akcích 
určených veřejnosti či školám. Ne 
nadarmo ji prezident Hospodář-
ské komory ČR ohodnotil jako jed-
nu nejlepších v republice. A jak se za 
rokem 2015 ohlíží předseda předsta-
venstva OHK Třebíč Richard Hor-
ký?

Pane předsedo, můžete zhodno-
tit minulý rok Okresní hospodář-
ské komory Třebíč?

Není na mně, abych hodnotil, to 
spíš rád nechám členům komory a 
kolegům z představenstva. Ale moc 
mě těší, že představenstvo je ve vět-
šině svých rozhodnutí ve shodě. 
Nemáme mezi sebou žádného nega-
tivního neúspěšného exhibicionistu, 
takže naše jednání jsou velmi věcná a 
konstruktivní. 

Každý z členů představenstva má 
nějaké názory, vnáší do našich nápa-
dů nové myšlenky, se kterými pak 
pracujeme jako tým. A právě týmo-
vou součinnost představenstva velmi 
oceňuji. Představenstvo má jedenáct 
členů, což tedy znamená jedenáct 
osobností z různých oborů. Přesto se 
ale vždy dokážeme shodnout, a tak 
je naprostá většina návrhů ve shodě 
odsouhlasena.

Jak se okresní komoře daří napl-
ňovat strategické cíle, které jste si 
stanovili?

To je opravdu otázka na tělo. Naším 
hlavním cílem je náhrada dosluhu-
jících čtyř bloků Jaderné elektrárny 
Dukovany pátým blokem o výko-
nu 2000 MW. Představenstvo OHK 
Třebíč proto oceňuje, že občanům 
ani obcím není tato věc lhostejná, a 
je jim vděčné za podporu, kterou té-
to záležitosti projevují. Mohu vzpo-
menout třeba na výrok náměšťského 
starosty Vladimíra Měrky, který pří-
mo prohlásil, že pokud by zde elek-

trárna nebyla, tak by se region vyví-
jel zcela jiným směrem. A dodal, že 
když se v 70. letech postavila, region 
a okolí se, zejména co se týče zaměst-
nanosti a ostatních hospodářských 
a socio-ekonomických vazeb, na ni 
nafázoval. Uvědomme si, že ještě v 
roce 1970 měla jen Třebíč něco přes 
22 tisíc obyvatel a teď je to 37 tisíc. A 
to jen kvůli dukovanské elektrárně, 
kvůli níž se sem ti lidé přistěhovali. 
Pátý blok je tedy priorita. 

S tím souvisejí i návštěvy prezi-
denta Hospodářské komory ČR 
pana Vladimíra Dlouhého.

Ano, to je pravda. OHK Třebíč 
pozvala nově zvoleného pana prezi-
denta HK ČR Vladimíra Dlouhého 
již v roce 2014 na návštěvu Jaderné 
elektrárny Dukovany, kde se s touto 
problematikou seznámil a vyslovil 
podporu našemu snažení. V elekt-
rárně byl ale i loni, a to 25. března na 
konferenci, která nesla název „Umí-

me postavit pátý blok v Dukovanech 
včas?“. Pan prezident zde měl dlou-
hé vystoupení, ve kterém se opět 
vyjádřil pro dostavbu bloku, a pak 
podepsal memorandum Třebíčská 
výzva. To je určeno zejména vládě a 
parlamentu, aby se dostavbou aktiv-
ně zabývaly. Spolu s panem Dlou-
hým Třebíčskou výzvu podepsali 
nejen starostové okolních obcí, ale 
například i hejtman Jiří Běhounek 
či senátoři Miloš Vystrčil a Franti-
šek Bradáč. Zde velice oceňuji práci 
Vítězslava Jonáše, který stojí v čele 
Energetického Třebíčska, jehož jed-
ním ze zakladatelů je právě OHK 
Třebíč. Energetické Třebíčsko ve 
spolupráci se starosty a elektrárnou 
pátý blok intenzivně prosazuje.

Jak pomáháte začínajícím a 
drobným podnikatelům?

Podpora začínajících podnikatelů 
je jednou z našich priorit, a proto se 
této problematice aktivně věnujeme. 

Pro malé fi rmy připravujeme školení, 
kde se mohou začínající podnikatelé 
seznámit s informacemi nezbytnými 
pro vstup do podnikatelského živo-
ta. Samozřejmě jim poskytujeme i 
konzultační činnost a pomáháme se 
základní podnikatelskou agendou. 
Vždy je zde pro ně naše kancelář 
na Karlově náměstí, kde si mohou 
domluvit schůzku a poradit se.

Naším cílem je ale samozřejmě i 
investory do Třebíče přilákat. Čtená-
ři už v této souvislosti asi slyšeli ter-
mín „incoming“. OHK Třebíč proto 
vytvořila projekt Region Třebíč, kte-
rý cílí na možné investory. Základem 
dobrého incomingu je být v kontak-
tu se všemi starosty měst a velkých 
obcí, kde jsme zmapovali možnosti 
prodeje a pronájmu nemovitostí k 
podnikání. Ty jsou přehledně uve-
deny na webu www.regiontrebic.cz, 
a to včetně interaktivní mapy. Stejně 
tak zde lze najít faktická data, jako 
je průměrná mzda v regionu, mzdy 
v různých oborech, výše nezaměst-
nanosti, dojezdová vzdálenost do 
větších měst, a samozřejmě i před-
stavení významných měst a obcí na 
Třebíčsku. Tedy vše nejdůležitější, 
co investor potřebuje vědět, na jed-
nom místě.

Nejintenzivnější spolupráce je v 
tomto ohledu s městem Třebíč a 
jeho incomingovým projektem „Tře-
bíč žije!“. Radniční tým s místosta-
rostou Pavlem Pacalem je opravdu 
velice aktivní. Jako zcela nedávný 
a opravdu výborný příklad mohu 
uvést třeba to, že se městu teď poda-
řilo vykoupit 8,5 ha velmi atraktiv-
ních pozemků na vjezdu do Třebíče 
od Velkého Meziříčí. Zde bude roz-
šířena průmyslová zóna, která Tře-
bíči a okolí velice pomůže v rozvoji 
podnikání a zaměstnanosti.

Jaké mají podnikatelé možnosti 
v získávání dotací?

OHK Třebíč zpracovává žádosti 
o dotace takřka na veškeré výzvy, 
zejména na programy CzechInves-
tu.

Okresní hospodářská komora Třebíč 

VELETRH PRÁCE Fortel přilákal 6,5 tisíce návštěvníků, kteří si užívali i krásného počasí na venkovních posezeních. 
 Foto: archiv OHK Třebíč

ČLENOVÉ OHK Třebíč loni navazovali také kontakty v Číně.  Foto: archiv OHK Třebíč
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je jednou z nejlepších v republice

PREZIDENT Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý označil OHK Třebíč za nejednu z nejlépe pracujících okresních 
hospodářských komor.  Foto: archiv OHK Třebíč

TŘEBÍČ V ROCE 2015 navštívila i vnučka Jana Antonína Bati paní Dolores 
Baťa Arambasic.  Foto: archiv OHK Třebíč

Někteří představitelé fi rem 
sdružených v OHK Třebíč loni 
vycestovali i do zahraničí.

To je pravda, jednalo se o pod-
nikatelské mise, jejichž cílem bylo 
oslovit potenciální partnery. Zde 
mohu jmenovat únorovou cestu do 
Jihoafrické republiky a zejména misi 
připravovanou s Krajem Vysočina a 
Krajskou hospodářskou komorou 
Kraje Vysočina do Číny na přelomu 
května a června. 

Zde jsme se v Pekingu nejprve 
setkali s naším velvyslancem Libo-
rem Sečkou a pak se přesunuli do 
provincie Hubei, kde se navázalo 
na memorandum o spolupráci mezi 
touto provincií a naším krajem. Jen 
pro představu uvedu několik čí-
sel. Hubei má 68 milionů obyvatel, 
kdežto v Kraji Vysočina žije něco 
přes půl milionu lidí. Hlavním měs-
tem provincie je Wuhan se zhruba 
12 miliony obyvatel. Druhým nej-
větším městem v provincii Hubei je 
Yichang se 4,5 miliony obyvatel.

 A právě vedení města Yichang se 
na představitele našeho kraje obrá-
tilo o doporučení vhodného part-
nerského města v Kraji Vysoči-
na. Hejtman Jiří Běhounek navrhl 
právě Třebíč. Na základě toho se v 
září konala další návštěva Yichan-
gu, kde jsme spolu se zástupci měs-
ta prezentovali už samotnou Třebíč 
a místostarosta Pavel Pacal spolu s 
primátorem Yichangu Li Lechen-
gem podepsali memorandum o 
spolupráci. 

Zde odbočím do trochu méně 
vážného duchu, protože se zde pří-
mo nabízí určitá paralela. Třebíč 
i Yichang jsou obě ve svém regi-
onu druhá největší města. Navíc 
Yichang má kousek od města pře-
hradu Tři soutěsky, my máme Dale-
šice. Takže určitá podobnost tu je. 

A i když čísla v počtu obyvatel i 
výkonech vodních elektráren jsou 
poněkud odlišná, možnosti spolu-
práce mezi 4,5milionovým Yichan-
gem a 37tisícovou Třebíčí jsou vel-
ké. 

Připravili jsme nabídku pro čín-

ské investory a získali celou řadu 
obchodních kontaktů, které nadále 
rozvíjíme. Další naše mise do Číny 
se koná už teď v dubnu.

Jak se OHK Třebíč prezentuje 
veřejnosti?

Loni proběhl například veletrh 
práce Fortel, který se konal v areá-
lu bývalé borovinské továrny. Ten 
navštívilo téměř 6,5 tisíce návštěv-
níků a představilo se něm 49 fi rem z 
Třebíče a okolí a místní školy. Jeho 
cílem bylo ukázat pravou hodno-
tu slova práce, umožnit vystavova-
telům získání nových zákazníků a 
dodavatelů, studentům a veřejnosti 
prezentovat široké spektrum fi rem, 
představit možnosti našeho regionu 
a zlepšit obraz podnikatelů v očích 
veřejnosti.

Velmi intenzivní spolupráci máme 
i se školami. Jednak je to meziná-
rodní veletrh vzdělávání Didacta, 
který OHK Třebíč organizuje a kte-
rý se loni konal už podvacáté. Dále 
je to Memorandum o podpisu spo-
lupráce škol a fi rem. 

K tomu nás vedly doslova šokují-
cí výsledky průzkumu, kdy ze všech 
zhruba 600 deváťáků, kteří loni 
opustili třebíčské základní školy, 
jich 85 % pokračovalo na maturitní 
obory. My ale potřebujeme i řeme-
slníky a chceme dokázat, že řemes-
lo má zlaté dno. 

A proto chceme ve spolupráci s 
podnikateli, fi rmami a středními 
školami nabídnout stipendia pro 
učňovské obory a zintenzivnit do 
nich nábor.

Jste nejen předsedou OHK Tře-
bíč, ale také místopředsedou 
Krajské hospodářské komory 
Kraje Vysočina. Co se loni událo 
tam?

Byla to zejména ona účast na 
zahraničních misích. Ale důležité 
jsou také schůzky s kolegy z komor 
z ostatních okresů. Pořád je totiž 
znát, že Kraj Vysočina je novotvar 
složený ze tří krajů. Jako Třebíčá-
ci se známe s podnikateli ze Žďáru 

či Jihlavy, ale pořád zjišťujeme, že 
o podnikatelských možnostech na 
Havlíčkobrodsku či Pelhřimovsku 
toho víme velmi málo, a máme tam 
velké rezervy. Proto vítáme všech-
ny příležitosti, kdy si s podnikateli z 
ostatních částí kraje můžeme vymě-
ňovat zkušenosti.

Co říkáte na to, že prezident 
Hospodářské komory ČR Vla-
dimír Dlouhý při své návštěvě 
uvedl do místních periodik, že 
OHK Třebíč patří mezi nejlepší z 
okresních hospodářských komor 
v ČR?

Je to samozřejmě velká čest, ale 
i závazek. Pro nás to znamená, že 
nastavené tempo a laťku musíme 
stále zlepšovat a stále také budeme 
pro region užiteční. Myslím ale, že 
většina členů naší okresní komory 
podnikání vnímá stejně jako já – 
tedy, že to není honba za penězi, ale 
vyjádření svobody a seberealizace. 

Jak se loni vyvíjela členská 
základna?

K dnešnímu dni máme 232 čle-
nů, počet právnických osob je 122, 
počet fyzických 110. Nových člen-
ství za minulý rok je 23, ukonče-
ných pouze šest. Jsme tedy silně 
prorůstoví. Zde je zajímavé, že tře-
ba žďárská obchodní komora má 
52 členů, takže nám za poslední rok 
přibyla téměř polovina počtu členů, 
jaký tam působí už několik let. Naší 
snahou je, aby OHK Třebíč byla 
pro region dobrý a užitečný klub, a 
právě tato silná členská základna to 
jen potvrzuje.

Můžete zmínit nějakou událost, 
která vás loni opravdu chytla u 
srdce, byla spojená s podniká-
ním, ale přitom byla velmi lid-
ská?

Zážitků mám spousty, ale jeden z 
největších, na který moc rád vzpo-
mínám, byla návštěva paní Dolores 
Baťa Arambasic v Třebíči. Je to 
vnučka Jana Antonína Bati, velice 
příjemná a milá dáma, která žije v 
Brazílii v městě Bataypora založené-
ho právě jejím dědečkem. 

Do Třebíče si přijela prohlédnout 
areál borovinské továrny a zejmé-
na tam odhalila pamětní desku 
věnovanou Janu Antonínu Baťo-
vi k padesátému výročí jeho úmrtí. 
Právě jeho práce, výstavba nových 
továrních budov a celé borovinské 
čtvrti Třebíč hrozně moc ovlivnily. 
A jeho pracovitost a elán po něm 
zdědila i paní Dolores. 

Opravdu moc na mě její návštěva 
zapůsobila a jsem rád, že jsem se s ní 
setkal a že zavítala k nám do Třebíče. 
Podnikatelská osobnost Tomáše Bati 
a jeho následovníka Jana Antonína 
Bati, kteří dosáhli z moravského Zlí-
na celosvětových úspěchů, jsou pro 
nás současné podnikatele dle mého 
názoru velkými vzory.  -hk-
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Vyhlášení 11. ročníku NEJ 
MIMI 2015 se uskutečnilo 
v pondělí 15. února dopoledne 
v Třebíčském centru v ulici Fr. 
Hrubína. 

 Antonín Zvěřina

Moderování celé akce se ujala Jana 
Brabcová. „Všechny vás tady vítám a 
mám radost, že jste přišli v tak hojném 
počtu,“ řekla v úvodu. Připomněla, že 
součástí soutěže byla i volba veřej-
nosti o NEJ MIMI SYMPATIE. Pře-
dávání cen se ujal třebíčský starosta 
Pavel Janata. Ten přišel na slavnostní 
ceremoniál s radní Marií Černou. 

Následovalo poděkování sponzo-
rům, kteří věnovali ceny. Brabco-
vá připomněla, že se jedná o ama-
térskou soutěž fotografi í miminek.  
Z jednadvaceti snímků pak vybírala 
čtyřčlenná porota ve složení  Iveta 
Ondráčková, Michal Bajzák, Kateři-
na Horská a Marie Neumannová. 

„Určitě neměla lehkou práci, protože 
všechna miminka jsou krásná. A všich-
ni víme, že pro každého rodiče je to 
jeho miminko to nejkrásnější. A na tom 
nezmění nic ani tato soutěž,“ naznači-
la Brabcová. 

Vyhlašování začalo od třetího mís-
ta. „Na třetím místě s pořadovým čís-
lem třináct se umístil Tomáš Krejčí, se 
kterým přijdou cenu převzít samozřej-

mě jeho rodiče,“ vyhlásila Brabcová. A 
nastalo první předávání cen.

Vyhrál Matyáš 
„Na druhém místě s pořadovým čís-

lem 17 se umístila Aneta Filová,“ 
vyhlásila Brabcová. A nastalo dru-
hé předávání cen. A už se netrpělivě 
čekalo na vítěze. „S číslem osm, a je 

MAMINKA  třímá vítězného Matyáše v náručí a gratuluje jí starosta Pavel 
Janata. Foto: Antonín Zvěřina

Zvítězil budoucí hokejista Matyáš

O tom, že v Dukovanech stojí zá-
mek, věděl kromě lidí z nejbližší-
ho okolí donedávna málokdo. Mlu-
vit se o něm začalo až s plánovanou 
změnou majitele a právě probíhají-
cí rekonstrukcí. A již v pondělí 25. 
dubna bude zprovozněna zámecká 
restaurace včetně přípravy denního 
menu, která zde v minulosti fungo-
vala. 

„Nová restaurace vznikla v původ-
ních prostorách, které jsme vybavili 

novým nábytkem a dalším zařízením. 
Poslední dva měsíce ladíme detaily a 
připravujeme nabídku,“ uvedl provoz-
ní manažer zámku Josef Hotový. 

Slavnostní otevření je naplánová-
no na neděli 24.dubna a na své si při 
něm přijdou milovníci dobrého jídla 
i rodiny s dětmi. „Chystáme pohádko-
vý den s bohatým programem pro děti. 
Připraveno bude mimo jiné loutkové 
divadlo,“ zve všechny do Dukovan 
Hotový.   -zt-

V dukovanském zámku začne 
provoz restaurace

V ZÁMKU v Dukovanech začne fungovat staronová restaurace.
 Foto: archiv zámku

Stavební úpravy zámecké ledárny a 
zámeckého příkopu plánuje v letoš-
ním roce vedení města v Třebíči. 
Místostarosta Milan Zeibert (Bře-
hy) upozornil, že se jedná o dlouho-
době připravovanou akci. 

„Výstavba začne v polovině května a 
skončí v polovině září. Předpokláda-
né náklady činí téměř sedm milionů 
korun,“ konstatoval. Připomněl, že 
obě akce se původně připravovali 
samostatně. „Později jsme si uvědomi-

li, že daleko jednodušší je bude spojit,“ 
poznamenal.

V ledárně vznikne lapidárium, 
kam se přesunou kamenné artefak-
ty z budovy sýpky v areálu bývalého 
školního statku. 

„Tu už muzeum Vysočiny nebude 
moci využít, podařilo se ji prodat sou-
kromníkovi,“ sdělil Zeibert. Další 
využití ledárny vidí v pořádání růz-
ných alternativních kulturních akcí.   
 -zt-

Plánují využít ledárnu

Vyšla Kuchařka našich babiček
Během tří let je na světě další vydání Kuchařky našich babiček. Vzniklo požádá-

ním o recepty seniorek žijících v Třebíči. „Recepty dala dohromady koordinátor-
ka projektu Zdravé město Iveta Ondráčková,“ informoval místostarosta Vladimír 
Malý.

Kuchařka bude k dispozici na radnici nebo v Senior-pointu a Family-pointu pro 
mladé maminky. Ocenění občané nebo hosté radnice ji najdou také v dárkových 
taškách města.

„Vydání fi nancujeme z peněz, které jsme ve výši 1,5 milionu korun získali za vítězství 
v soutěži Obec přátelská rodině,“  upozornila místostarostka Marie Černá. Dodala, 
že náklad sice zájem občanů neuspokojí, ale kniha je také v elektronické podobě. 
 -zt-

to chlap, vyhrál Matyáš Meczl,“ hlása-
la Brabcová a nastalo třetí předávání 
cen a samozřejmě jako u předcho-
zích medailistů k náležitému focení.

Čekalo se na vyhlášení NEJ MINI 
SYMPATIE zvolené veřejností. 
Brabcová netajila, že návštěvnost fa-
cebookových stránek centra během 
hlasovacích dní se vyšplhal k čís-
lu deset tisíc. Poznamenala, že vítěz 
získá jako odměnu celoroční vstup 
zdarma do Klubu miminko. 

„Soutěž byla velice napínavé a ve 
vedení se miminka často střídala, 
nakonec zvítězil se 460 hlasy Tomáš 
Krejčí,“ vyhlásila počtvrté Jana Bra-
bencová. A nastalo další předávání 
cen a nezbytné fotografování.

Ale ceny nakonec obdržela všech-
na miminka, která se soutěže zúčast-
nila, ty však za ně přebrali rodiče. A 
závěrečné slovo ofi ciální části? Kdo 
jiný než starosta Janata.

„Děkuji všem, kteří se soutěže zúčast-
nili,“ začal. Zdůraznil, že se jedná o 

akci, která zapadá do společenského 
života ve městě. „Ten nás spojuje, byť 
je každá rodina samostatná,“ pokra-
čoval. Upozornil, že Třebíč je město 
přátelské rodině.

Od loňského roku má na to listinu, 
když zvítězilo v soutěži srovnatel-
ných měst. „To je zásluha jednak toho, 
že jsem zapojeni do sítě Zdravých měst 
a jednak je to zásluha radní Marie 
Černé, která má prorodinnou oblast na 
starost,“ poznamenal Janata.  

V závěru poděkoval za činnost Tře-
bíčskému centru  a za přípravu sou-
těže. Přiznal, že je pamětník, kdy 
centrum svoji činnost začínalo a po 
letech vykazuje velice bohatý pro-
gram. A popřál zdraví jak mimin-
kům, tak jejich rodičům.

Bude hokejista  
Jak takový úspěch prožíváte, tak 

zněl dotaz na úspěšnou mamin-
ku Matyáše Meczla. „Mám radost,“ 
odpověděla a rozesmála se. Tatínek 
zatím tuto radost sdílet nemohl, pro-
tože měl zcela jiné starosti, po ránu 
musel navštívit zubaře.

Dozvěděli jsme se, že Matyášovi 
je deset měsíců a maminka si uží-
vá mateřskou dovolenou. Bude Ma-
tyáš jedináček či mu přibude hroma-
da sourozenců? „Uvidíme,“ opět se 
maminka rozesmála. 

Další otázka, mají rodiče předsta-
vu, co by ze syna mohlo vyrůst? „Jeli-
kož je dědeček hokejista, tak asi půjde 
v jeho šlépějích,“ odvětila maminka. 
Takže kdo je ten dědeček? Přece 
známý bývalý hokejista, nyní trenér 
Kamil Pokorný. 

Může se někdo divit, kam Matyáš 
bude směřovat! Zvlášť když je děde-
ček na vnuka velice pyšný. Maminka 
dokonce s nadsázkou naznačila, že 
se Matyáš zřejmě dřív naučí bruslit 
než chodit. Zvlášť když se už doma 
ohání hokejkou a pozorně sleduje 
z tribuny všechny zápasy brněnské 
Komety a třebíčských hokejistů.  
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Výstavba nového Podklášterské-
ho mostu přes řeku Jihlavu v Tře-
bíči začne v dubnu a potrvá do 
listopadu. Stávající most je na hra-

Výstavba zkomplikuje dopravu
nici životnosti. Nový bude o čty-
ři metry širší a bude mít tři jízdní 
pruhy, namísto stávajících dvou.

„Stavba mostu přes Jihlavu zna-
mená také přeložku sítí. Jedná se o 
elektrické kabely, optiku, plyn, vodu 
a telefony. Město muselo vyřešit také 
zprostředkování odkupu důležité 
nemovitosti na Žerotínově náměstí, 
jejíž bývalý majitel se stavbou nového 
mostu nesouhlasil,“ popsal okolnosti 
přípravy stavby místostarosta Vla-
dimír Malý. 

Stavba mostu s sebou přinese také 
další návazné práce, jako je napoje-
ní na navazující komunikace, nové 
veřejné osvětlení v místě, rozšíření 
chodníků na mostě, nové semafory, 
úpravu křižovatky u Jihlavské brá-
ny i části veřejných prostranství na 
Komenského náměstí.

Kraj odhaduje náklady na výstav-
bu nového mostu ve výši zhruba 35 
milionů korun.

„Náhradní přemostění není bohužel 
vzhledem k umístění mostu v histo-
rické památkové zóně a vzhledem 
k protipovodňovým opatřením mož-
né. Čekají nás tedy objížďky. Objízd-
né trasy jsou už známé. V současné 
době probíhají práce na úpravě jízd-
ních řádů městské autobusové dopra-
vy,“ dodal místostarosta Malý.   -zt-

Pracovníci odboru dopravy a komu-
nálních služeb nechali opravit chodní-
ky v křižovatce Dělnického náměstí a 
Pražské ulice, a v ulici Antonína Dvo-
řáka a schody na ulici Obránců míru.

V křižovatce Dělnického náměstí a 
Pražské ulice byly poškozené zejména 
obruby u chodníku. Ty byly společně 
s několika řadami dlažby přeloženy do 
betonu.  -zt-

Město opravilo další chodníky

Již 30. dubna se pojede soutěž Řidič 
Vysočiny. Motoristickou akci před 
dvaceti lety vymyslely Jihlavské listy 
spolu s jihlavskou policejní školou. A 
soutěž přetrvala dodnes.

Trať jako každoročně vytýčí Anto-
nín Herálecký z Útvaru policejního 
vzdělávání a služební přípravy, který je 
nástupcem policejní školy. 

„Délka tratě bude do 70 km. Start se 
uskuteční v areálu Celního úřadu pro 
Kraj Vysočina ve Stříteži, cíl bude v nově 
vybudovaném areálu HZS v Jihlavě,“ 
avizuje Herálecký. 

Po trati se bude plnit řada disciplín. 
Chybět nebude rychlostní slalom, jíz-
da zručnosti, krátký test… 

Soutěž se jede v běžném provo-
zu, takže je nutné dodržovat všechny 
dopravní předpisy. 

Oceněni budou nejen tři nejlepší 
posádky, ale i nejlepší řidička a její 
spolujezdec. Další cena u příležitos-
ti jubilejního ročníku bude pro sou-
těžící překvapením. 

V průběhu 19 let si soutěž přije-
li vyzkoušet i skuteční závodníci. 
Z nich lze jmenovat například moto-
cyklového závodníka Ivo Kaštana, 
mnohonásobného účastníka závodu 
Paříž Dakar, nebo Martina Proko-
pa, automobilového jezdce v kategorii 
WRC. -pk-

UMÍTE zacouvat tak, abyste shodili jen jednu tyčku a druhá zůstala stát? Jedna 
z disciplín, která se v průběhu let několikrát opakovala.  Foto: Petr Klukan

Přihlašte se do jubilejního
 20. ročníku Řidiče Vysočiny!
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Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb Combi: 3,7–7,2 l/100 km, 97–163 g/km

Stáhněte si do svého 
mobilního zařízení 
z AppStore 
a Google Play™ 
interaktivní katalog.

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

skodasuperbcombi.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Předplacený servis na 5 let / 100 000 km 
při financování od ŠKODA Financial Services

Smart Light Assist – automatické 
přepínání a clonění dálkových světel

Zadní parkovací kamera

ŠKODA usnadňuje život svým 
zákazníkům každý den.

Třízónová klimatizace

NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL

Nová ŠKODA Superb Combi

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 340
www.autosalon-f3k.cz
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ČERVENÁ HOSPODA U TŘEBÍČE

„TRADICE A ZKUŠENOST OD ROKU 1996“

VÝKUP A PRODEJ AUTOMOBILŮ 
NABÍDKA Z VÍCE JAK 100 VOZŮ

GARANCE - ZÁRUKA

www.autoinvest.cz 777 567 819

AUTOCOLOR Šoukal s.r.o., Třebíč-
ská 474 Velké Meziříčí 

 Program prodeje nových i ojetých 
vozů GarantAuto se zaměřením na kon-

cernové vozy Škoda a Volkswagen Vám 
ukáže novou cestu k pořízení vozu. 

 Oproti ostatním Vám cíleně nepo-
radíme. Raději se zaměříme na Vaše po-

Nákup ojetého vozu se zárukou na tři roky 
nebo třeba 200 000 km? U nás to jde.

žadavky tím správným směrem a Vy si 
tak můžete vybrat vůz na míru přesně 
dle Vašich představ.

U nás najdete vozy po prvním majite-
li, z operativního leasingu, s kompletní 
servisní historií a jasným a transparent-
ním původem. Ke každému vozu získá-
váte i nezávislý certifikát Cebia – 100% 
záruka na ujeté kilometry. 

 Největší chybou kupujícího je ne-
chat se uspokojit certifikátem vytvoře-
ným přímo od prodejce. Takovýto cer-
tifikát nemá žádnou váhu, nejde nikde 
dohledat a nic Vám bohužel nemůže za-
ručit. Proto je velmi důležité nechávat 
prověřit vůz nezávislou společností.

 Velká většina prodejců u nás v ČR 
nenabízí téměř žádnou záruku na ojetý 
vůz. Záruka na skryté vady, která je dá-
na zákonem, se ve skutečnosti uplatňu-
je velmi složitě.

 Při koupi ojetého vozu u naší spo-
lečnosti však získáváte automaticky 
roční záruku zdarma, kterou si navíc 
můžete prodloužit až na tři roky a na 

vozidle ujet i neomezený počet kilomet-
rů. Tato záruka není jen slovní hříčkou – 
jasná a přehledná záruční smlouva Vám 
nabízí kromě výměny porouchaných 
dílů ve značkovém servisu i odtah vozu, 
a to s nulovou spoluúčastí. Tuto záruku 
můžete uplatnit v širokém pásmu au-
toservisů u nás i v zahraničí.

 Z velké části vypovídá o prodejci 
také jeho zázemí a doplňkové služ-
by. Kupovat vozidlo například bez 
možnosti jeho zvednutí v autoser-
visu či připojení k diagnostice, nebo 
bez jeho prezentace v zastřešeném 
prostoru, to jsou bohužel běžné pod-
mínky u většiny prodejců. Ne však u 
nás. Součástí naší firmy je již více než 
10 let autorizovaný servis Bosch, kde 
všechny ojeté vozy prochází předpro-
dejní kontrolou. Samozřejmostí je, že 
na zakoupený vůz u nás získáváte sle-
vy při jeho následném servisu.

 Nenabídneme Vám nejlevněj-
ší pojištění na trhu, i když to samo-
zřejmě také umíme. Naším cílem je 
nakonfigurovat pro Vás povinné ne-
bo havarijní pojištění přímo na míru 
v tom nejdůležitějším aspektu cena/
kvalita. Výběr z mnoha typů pojiš-
ťoven nám dává vysoký přehled nad 
produkty, které jsou momentálně na 
trhu. Potřebujete například odtah Va-
šeho vozu z druhého konce Evropy až 
do domu? Kvalitní připojištění Vám 
to zařídí.

 Jako partneři úvěrových společ-
ností zprostředkujeme financování 
vozidel za velmi výhodných podmí-
nek. Nabízíme možnost financování u 
nás zakoupených vozů se zajímavým 
úrokem od 3,9 %.

 Jelikož naším heslem není kvan-
tita, ale kvalita, nenajdete v našem 
vozovém parku stovky vozů, nýbrž 
pouze pár desítek. Neustále se roz-
růstající počet spokojených zákaz-
níků je důkazem toho, že se snažíme 
dělat svou práci co nejlépe.

 Naši pracovníci jsou Vám k dispo-
zici od pondělí do soboty, dle domluvy i 
v neděli a o svátcích. GarantAuto se za-
měřením na vozy Volkswagen, Škoda, 
Audi a Seat je součástí naší domovské 
firmy Autocolor Šoukal s.r.o.

 (PI-Auto-4-L)
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Mechanika

Inspekce

Diagnostika 
elektronických 
systémů

Elektrika/
elektronika Pneuservis

Servis brzd

Měření 
geometrie

Výměna oleje

Servis 
autoskel

Servis 
klimatizace

Měření emisí

HLOUCH MOTORS s.r.o.
Třebíč, Brněnská 36/94,
tel. 568 440 083
ford.hlouch.cz
ford@hlouch.cz
Ostašov 48, 675 52
tel. 568 862 168
www.hlouch.cz, info@hlouch.cz

Děkuji za všechny
společné dobré časy.

I vy můžete být takto spokojeni
s FORD MOTORCRAFT
FORD MOTORCRAFT SERVIS
za 2 700 Kč (pro osobní vozidla) 
SERVIS ZAHRNUJE
 Výměnu oleje a olejového filtru
 Výměnu vzduchového filtru
 Profesionální prohlídku vozidla
Originální servisní péče za skvělé
ceny pro vozidla, která již
nejsou v záruce.

Brněnská 36/94, Třebíč, 674 01
Tel.: 568 440 083, ford@hlouch.cz

příjme na HPP pracovníka
na pozici

prodejce nových vozů

Tel.: 608 320 804
 více informací na ford.hlouch.cz

životopisy zasílejte na

prace@hlouch.cz

Bez ztráty záruky v záruční době

na pobočce v Třebíči a Ostašově

Bosch Car Servis
Autoservis pro 
všechny značky vozidel
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MITSUBISHI ASX
Nízká cena od 369 000 Kč. Crossover s 

velmi nízkou spotřebou a velkým zava-
zadlovým prostorem. Vyspělá technolo-
gie pohonu 4x4. 7 airbagů a klimatizace v 
základní výbavě. 
Více na www.mitusbishi-motors.cz

MITSUBISHI ASX 
Mitsubishi ASX skvěle jezdí a sta-

čí mu jen pár litrů naft y. Výrobcem 
udávaná kombinovaná spotřeba 5,0 
l/100km není pouhý klam, s robust-
ním a prostorným crossoverem na ni 
lehce dosáhnete. Pod kapotou má totiž 
mimořádně úsporný diesel s výkonem 
114 k. Motor navíc tak tichý, že ho ani 
při rychlé jízdě po dálnici nevnímáte. 
S Mitsubishi ASX budete jezdit mimo 

město se spotřebou 4,7 l/100km, na dál-
nici bude chtít 
o 0,3l navíc a ve městě si vystačí s 5,6 

litry. A to díky vlastnímu úspornému a 
tichému motoru Mitsubishi 1.6 DI-D. 
ASX poskytuje dostatek pohodlí a pro-
storu typického pro crossover, robust-
nější konstrukce zajišťuje řidiči dobrý 
rozhled a větší bezpečí. Vyspělá techno-
logie 4x4 umožní v klidu zvládnout sníh 
nebo nerovný terén. Pokud k tomu ještě 
rekordně nízkou cenu od 369 000 Kč, je 
právě teď ten správný čas pořídit si nové 
ASX.   (PI-t04-mitD)

Mitsubishi Outlander prodělal po 
třech letech působení na trhu oproti 
svému předchůdci přes 100 změn, jež 
z něj udělaly v mnoha ohledech zcela 
nové auto. Vývojáři zapracovali hlav-
ně na zlepšení v oblasti kvality vní-
mané zákazníkem. Podařilo se výraz-
ně potlačit hluk od motoru, dunění 
(rezonance), ruchy od vozovky nebo 

aerodynamický hluk. Cizelovala se 
konstrukce a Outlander dostal nové 
odladění podvozku. 

Přibyly zároveň nové bezpečnost-
ní technologie a úspornější motory. 
Outlander představuje novou vizuální 
identitu vozů Mitsubishi – „Dynamic 
shield“ (dynamický štít). Toto ozna-
čení je odvozeno od mohutné přídě, 

jež dodává jedinečný pocit ochrany. 
Naprostou novinkou je pak pokroči-
lý systém pohonu všech kol S-AWC, 
který zajišťuje i v náročných podmín-
kách mimořádnou trakci, spolehlivou 
stabilitu a přirozenou odezvu. Nový 
Outlander je v prodeji za základ-
ní cenu 608 450 Kč. Více na www.
mitsubishi-motors.cz.

ZVEME VÁS DO NAŠEHO AUTOSALONU NA PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDU S VOZIDLEM ASX !!!

Mitsubishi Outlander: Hrdina, který 
přináší pohodlí a pocit bezpečí

Autorizovaný 
dealer vozů

MITSUBISHI

Oldřich 
Svoboda

SVA TŘEBÍČ

Hrotovická 173
674 01 

TŘEBÍČ

prodej vozidel:
568 840 944

servis vozidel:
568 840 926

www.sva.mitsubishi.cz

ODMĚNA za vozidlo až 3000 Kč
Vystavení dokladu o likvidaci zdarma

www.ekometal-srot.cz
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Oblastní kolo recitační sou-
těže se uskutečnilo v únoru v 
městské knihovně v Třebíči. 

 Antonín Zvěřina

Recitátory posuzovala porota ve 
složení Naděžda Trojanová, Stáňa 
Štěpánková  a Aneta Dohnalová. 
Do krajského kola postoupili Natá-
lie Chromková z Obchodní akade-
mie a Hotelové školy Třebíč, Matouš 
Benda, Berenika Lukášková a Štěpán 
Kovář z Katolického gymnázia Tře-
bíč. 

Bezprostředně po vyhlášení jsme 
vítěze vyzpovídali. Natálie Chrom-
ková si vybrala ukázku z autobiogra-
fi cké knihy Christiane F. My děti ze 
stanice ZOO. „Nikdy jsem na recitač-
ní soutěži nebyla a chtěla jsem si vybrat 
něco, co je i dnes aktuální téma. Že 
by to mohlo zaujmout porotu i divá-
ky,“ poznamenala. Myslí si, že v této 
chvíli pro ni byla próza schůdnější 
než poezie. 

Připustila, že v dalším kole ji již 
recitace nemine, ale v téhle chvíli si 
nedokáže představit, jak se s ní vypo-
řádá. „Doufám, že to zvládnu,“ přemí-
tala. Představu zatím žádnou nemě-
la, věřila, že jí s tím pomůže učitel 
Miroslav Koupil, který se jí věnoval i 
před oblastním kolem. 

„Náročné to nebylo, říkal mi, co mám 
zlepšit,“ konstatovala Natálie.  Celou 
knihu četla a viděla i zfi lmovanou 
verzi. Připustila, že velice ráda čte 
knihy, které popisují skutečné udá-
losti, zejména o ženách. Co herec-
tví? 

„Přemýšlela jsem o střední škole, kte-
rá by byla tímto směrem zaměřená. Ale 
teď studuji cestovní ruch a nic takového 

neplánuji,“ přiznala. O svém budou-
cím povolání ale zatím představu 
nemá. „Asi jako spousta mých vrstev-
níků,“ podotkla. A rozhodně nemá 
tvůrčí ambice. 

Další vítězkou se stala Berenika 
Lukášková z Katolického gymnázie. 
Ta recitovala poezii od Markéty Pro-
cházkové. „Raději recituji, než bych 
si vybrala text z prózy,“ přiznala. Při-
pustila, že dlouho hledala text, který 
by ji oslovil, a text básnířky Procház-
kové jí byl nejblíž. 

Pokud jde o další text, který si musí 
do Brna připravit, jednalo by se o 
Viktora Dyka. To je právě básník, 

ZLEVA Natálie Chromková – Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, 
Matouš Benda, Berenika Lukášková a Štěpán Kovář - Katolické gymnázium Tře-
bíč. Foto: Antonín Zvěřina

Na kraj postoupili čtyři recitátoři

Byla to hezká náhoda, že obvyklý 
poslechový pořad známého publicis-
ty Jiřího Černého, konaný tradičně v 
Béčku, vyšel letos na den před jeho 
narozeninami. Dopředu vzkázal, že 
se nemají chystat žádné oslavy a jako 
vždycky přijel sám, vlastním vozem a 
jen půlhodiny před začátkem. Publi-
kum disciplinovaně uposlechlo, zato 
se dostavilo snad v nejvyšším počtu za 
všechna ta léta, co muž vysoké postavy 
(v publikaci k jeho předchozímu jubi-
leu nazývaný Velký mokasín) do Tře-
bíče jezdí. 

První Rockování nebo Antidiskoté-
ka, jak se večery s ním většinou nazý-
valy, proběhlo v roce 1983 nebo 1984 
v tehdy mládežnickém klubu Hájek. 
Sedělo se ve velkém sále a „před-
ní pražský disc jockey“ začal tím, že 
rád přijel do kraje Jakuba Demla, 
Jana Zahradníčka a Bedřicha Fučíka. 
Během večera vzpomínal na Vlastimi-
la Třešňáka, který byl v té době v exilu 
ve Švédsku. 

K tomu pustil Mertovu píseň Nebuď 
nikdy sám s podotknutím, že není o 
Třešňákovi, ale o Hutkovi, který žil 
v exilu v Holandsku. Kdyby to někdo 
z účastníků „napráskal“, měli jsme po 
antidiskotékách. Ke cti Třebíčáků se 
tak nestalo ani při dalších Černého 
pořadech na Hájku, ani později v už 

neexistujícím Kulturně výchovném 
zařízení na Koněvce. 

Po roce 1989 jsme už bez obav cho-
dili na Jiřího Černého na Modřínku, 
do malého sálu Národního domu, do 
synagogy, do knihovny, do Divadélka 
pod schody a nakonec do Béčka. Jak 
se střídaly sálky, měnily se i důvody 
obliby Černého poslechových pořa-
dů. V roce 1990 ztratily chuť zakázané-
ho ovoce, s množstvím vyrojivších se 
hudebních časopisů také přestaly být 
nenahraditelným zdrojem informa-
cí a s čím dál jednodušším přístupem 
k nahrávkám (na you tube najdete 
všechno) zmizelo i kouzlo z prohlížení 
vzácných desek. 

Přesto se na Jiřího Černého pořád 
chodí a několik generací pořád zajímá, 
co si myslí, co poslouchá a co pouš-
tí chlapík, který má na zádech čerstvě 
osmdesát křížků. 

A kdo v Béčku chyběl a chtěl by 
vědět, co stojí za to slyšet, ať si vybe-
re z následné nabídky: Buddy Guy, 
Glen Hansard, Ed Sheeran, Korben 
Dallas, Zaz a Charles Aznavour, Nick 
Drake, Petr Linhart, Keith Richards, 
David Bowie, David Gilmour, Jack 
White, Robert Plant, James Harries, 
Nine Simone a polozapomenutý Nick 
Drake ještě jednou. 

 Milan Zeibert

Že jsou koncerty písničkářky jmé-
nem Radůza silným zážitkem, pla-
tí někdy od roku 1999, kdy odložila 
kytaru, připnula si akordeon a našla 
natolik naléhavý výraz, že jí vydržel  do 
dneška. Přesvědčila o tom mnohokrát, 
naposledy při únorovém koncertu 
v rámci Hudebního salonu v Národ-
ním domě. Před zahájením se kdosi 
z publika podivil, že na Radůzu přišlo 
tolik lidí. Já naopak nezažil, že by na 
Radůzu přišlo lidí málo, a pokud by  se 
někdy něco takového mělo stát, byl by 
to asi konec pěkné písničky. 

Možná si Radůzu projektujeme 
každý jinak. Dřív než jsem totiž po 
vystoupení stačil říct, že ji pořád vidím 
s krátkými vlasy a postavou model-
ky (viz obal alba V hoře z roku 2005), 
poznamenala mladší kamarádka, že se 
její současná vizáž divoké lučištnice 
(viz obal alba Gaia z roku 2014) k je-
jím písničkám přesně hodí. Pravdu 
máme oba. Já pro ty nejstarší vznik-
lé ještě pod protektorstvím Zuzany 
Navarové (pod Cestou do Jenkovic je 
dokonce spolupodepsána), ona pro 
ty z posledních tří desek s vypovída-
jícími názvy: Ocelový město, Gaia a 
Marathon. 

Koncert nabídl od obojího. Radůza 
doprovázená tříčlennou kapelou zahá-
jila skladbou Větře můj z alba z roku 
2003, pokračovala písní Jsou (2012), 
z nejnovějšího CD Marathon vybra-
la italskou La Finestra a francouzskou 
Madeleine, vrátila se k zmíněné Cestě 
do Jenkovic (s níž prý členové kapely 
vyrůstali), přeskočila k novince Kapi-
tán Slunce, odtud k nenahranému Nad 
Švermovem a dvěma kouskům z před-
loňského alba Gaia (Skalák a Nomád-
ský stan). 

Mozaiku složenou ze starších a 
nových opustila až před fi nálem: zbru-
su nového Johna Wooda vystřídala 
Odyssea z Ocelového města, tu opět 
nová Tam, kde slunce pokleká a tu zas 
Janine z Marathonu. 

Ne, že by měla Radůza nějakou 
slabší skladbu, přesto k vygradování 
večera trefi la ty nejsilnější. S věrným 
publikem se rozloučila nejprve písní 
Prostři stůl (CD Miluju vás, 2010) a 
pak znovu po každém ze tří přídavků 
Ať není mi líto (CD … při mně stůj, 
2003), Všechno pomine (CD Andě-
lové z nebe, 2001) a ještě jedné novin-
ce s vánočním názvem Josef a Marie. 
 Milan Zeibert 

Chvála síly jménem Radůza

Jiří Černý den před svými 
osmdesátinami potěšil Béčko

který se Berenice líbí. Úplně vyhra-
něného autora ale nemá, od každé-
ho se jí líbí třeba část díla. Jmeno-
vala Jaroslava Seiferta či François 
Villona. Ten, podle ní,  určitě má 
šanci oslovit i současnou generaci ve 
všech věkových kategoriích. Pokud 
jde o prózu, Berenika dává přednost 
starším dílům před dnešními autory. 
Také ona zvažovala herectví. „Mys-
lím si, že jsou povolanější lidi než já,“ 
uvedla skromně. 

Štěpán Kovář si vybral úryvek 
z knížky Karla Poláčka Bylo nás pět. 
„Jedná se o perfektního vypravěče a 
toto dílo ukazuje krásně tu dětskou 
naivitu. A ukázka byla vtipná, vese-
lá. Dříve jsem si vybíral těžší verše, 
tak jsem si řekl, že bych to mohl trošku 
odlehčit,“ svěřil se. To mu poradila i 
jeho učitelská poradkyně. 

„Asi mi ten humor jde líp z pusy,“ 
poznamenal Štěpán. Kontrolní otáz-
ka, četl Štěpán ještě něco od Poláč-
ka? Upřímně se přiznal, že moc 
nečte. Ani u Poláčka to není zrovna 
slavné. Ale slíbil, že to v budoucnu 
napraví. Z humoristů se mu líbí tře-
ba Morgenstern. 

Pokud jde o soutěžní úryvek, určitě 
ho neovlivnil televizní seriál. „Viděl 
jsem ho, líbil se mi, ale nerozhodl,“ 
uvedl Štěpán. Paní učitelka řekla, že 
Štěpánovi vypravěčský humor sedí, 
on poslechnul a postoupil do Brna. 
Také on koketuje s herectvím, ale 
budoucnost má před sebou, zatím 
pevnou představu nemá. „Je to jedna 
z možností. Babička   říká,   komediant 

může být kdokoliv kdekoliv, takže 
mám zadní vrátka pootevřená,“ smál 
se Štěpán. 

Matouš Benda si vybral ukázku 
z knihy Jerome Klapka Jerome Tři 
muži ve člunu. „Vybírám si texty, kde 
se můžu vyřádit, které jsou vtipné,“ při-
pustil. Rozhodně by mu neseděl text 
vážný. „S kolegou jsme na tom podob-
ně,“ vyjádřil se.

Oba společně spolupracují, texty si 
navzájem předříkávají, a řeknou si, 
co by každý jeden z nich mohl zlep-
šit. „Jsme kamarádi, on je sice o dva 
ročníky výš, ale to nám vůbec nevadí,“ 
poznamenal. Proto ho i těší, že oba 
uspěli a oba pojedou do Brna. A těší 
ho i skutečnost, že z Katolického 
gymnázia se soutěže zúčastnili čtyři 
studenti a tři postoupili do Brna. 

Matouš netajil, že před škol-
ním kolem celou soutěž podcenil. 
Dokonce text dvakrát zcela zapo-
mněl. To ho přimělo k dopilování. 
„Opakování, matka moudrosti. Jdu 
po městě a opakuji si text. Lidi na mě 
koukaj udiveně, ale to nevadí. Říkám 
si to, kdykoliv mám čas,“ usmíval se 
Matouš. A herectví? „Asi by mě bavi-
lo,“ uzavřel Matouš.  
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Tomáš Pecka, Josef Jekl - 777 624 862  
Jungmannova 595, 588 13 Polná

e-mail: studny.pecka@email.cz I www.vrtanestudnypecka.cz

NA PRAMENY SPODNÍ VODY ø 150 mm
GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ min. 2000 l / 24 h.
V CENĚ OD 700 Kč za 1m JE ZAHRNUTO:
• vyhledání pramene • vyvrtání
• vypažení PVC - u (atest na pitnou vodu)
• čerpací zkouška • poradenský servis
NA POŽÁDÁNÍ DODÁME:
• kompletní rozvod vody až do domu

ODVEDENÍ DÍLA
„od A až do Z“

ŽÁDNÉ PLATBY
PŘEDEM

ZDARMA
veškerá doprava a zaměření
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Dlouholetou vedoucí soubo-
ru Resonance, který letos slaví 
20. výročí, je Helena Valová. 

 Antonín Zvěřina

Významné výročí oslaví v letošním 
roce třebíčský dětský pěvecký sbor 
Resonance. Od počátku v jeho čele 
stojí sbormistryně Helena Valová. 

„Ve sborech jsem vlastně vyrůstala,“ 
říká v úvodu svého vyprávění. Prá-
vě setkání s kvalitními pedagogy ji 
v současné době umožnilo věnovat 
se hudbě a řízení sborů profesně.

Přiznává, že ji velice ovlivnila již 
první sbormistryně Drahomíra Blaž-
ková-Chaloupecká. „Tam jsem začí-
nala jako předškolák,“ vzpomíná 
Valová. 

Jako perličku uvádí skutečnost, že 
se napoprvé nedostala do hudeb-
ní školy. „Byla jsem po nějaké nemoci 
a asi jsem strašlivě chraptěla, tak jsem 
sítem neprošla,“ usmívá se Valová. 

Netají, že tuto skutečnost oplaka-
la, protože o zpívání už v první tří-
dě velice stála. Nakonec se jí to po 
intervenci maminky a paní Chalou-
pecké podařilo. 

Nová komise
„Kvůli mně se ustanovila nová komi-

se, která už usoudila, že zpívat umím a 
nadání mám,“ říká Valová. Nakonec 
učitelka Slezáková, která ji napoprvé 
do lidové školy odmítala přijmout, 
až po letech v dopise připustila, že se 
v osobě Heleny Valové mýlila. Posla-
la jí dokonce i několik partitur svého 
otce pro smíšené sbory, které ale v té 
době již p. Valová nevedla. 

V tehdejší lidové škole umění se 
Helena také věnovala hře na akor-
deon. „Ale ten jsem z počátku moc 
ráda neměla,“ přiznává Valová. Avšak 
díky své učitelce Marii Plchové 
k němu získala vztah – zejména díky 
akordeonovému souboru. Později je-
jí hudební vzdělávání doplnil klavír. 

Pokud jde o sborový zpěv, myslí si, 
že za minulého režimu sbory měly 
daleko víc příležitostí k vystupování. 
O sborový zpěv byl také daleko větší 
zájem už kvůli výměnným pobytům, 
které dětem umožňovaly cestování. 
„Dnes je situace zcela jiná, ta nabíd-
ka aktivit je daleko širší, ale bohužel 
dotace na tyto aktivity jsou téměř 
nulové a složitě se získávají “ vysvětlu-
je Valová.   

Přesto má radost, že i v této době se 
soutěže konají, kde nastává srovnání 
s ostatními sbory. „Většinou se snažím 
svoje sbory brát na soutěže, kde zpívají 
zdatnější tělesa, aby nás to motivovalo 
k lepším výkonům,“ nastiňuje. 

Ale zpět k osobě Heleny Valo-
vé. Střední pedagogickou školu 
absolvovala ve Znojmě pod dohle-
dem výborného muzikanta Václava 
Macáka. Ten také v Třebíči dirigo-
val úspěšný učitelský sbor, ač bydlel 
v Jevišovicích. 

Hrála na kontrabas
Macák Valovou učil z klavíru, 

povinná byla fl étna, na kterou se 
učila již na základní škole, nebylo 
výjimkou, že se „ke slovu“ dostaly 
i jiné nástroje – např. kytara, hous-

le nebo třeba kontrabas. Za výhodu 
považovala, že ve Znojmě bydlela 
její sestřenice, se kterou trávila veš-
keré prázdniny. „Myslela jsem, že u 
tety budu bydlet, ale rodiče mě dali na 
internát,“ usmívá se Valová.    

Dnes už toho rozhodně nelituje, 
neboť dodnes vzpomíná na zážitky 
se spolužačkami. Vrací se k osobě 
Macáka a jeho kréda. „Tím se řídím 
do dneška. Říkal: ,Ty nemusíš umět 
pořádně hrát, pokud se tím nebudeš 
živit, ale ty musíš umět zahrát, abys to 
uměla naučit´. A toho se držím,“ říká 
p. Valová.  

Vzpomíná, že dokonce založila 
s kamarádkami kvartet, který dopro-
vázel p. Macák na basu, a dokonce 
s nimi chtěl natáčet rozhlas. „To se 
nakonec z neznámých důvodů neusku-
tečnilo,“ lituje Valová. 

Základy, které dostala na střední 
škole, dokonce nadřazuje na výuku 
na vysoké pedagogické škole. Valová 
netají, že v některých směrech nad 
ní vítězí pohodlnost. Což jí umožňo-
val velice dobrý sluch, kdy dokázala 
skladby zahrát po několika přehrá-
ních bez čtení z listu. 

Později ji ovšem docent Jan Řezní-
ček z brněnské JAMU dával nároč-
nější úkoly a Valová přiznává, že v té 
době musela začít opravdu pořádně 
cvičit nejen na klavír.

Život s hudbou
Netají, že její život je naprosto 

spjatý s hudbou. Když docházela na 
vysokou školu v Brně, jezdila napří-
klad ještě hostovat do sboru do Zno-
jma, po VŠ zase ještě několik let hos-
tovala v Univerzitním sboru nebo 
spolupracovala jako sólistka s vídeň-
ských sborem Manfreda Linsba-
uera. Dodnes pohostinsky působí 
v různých tělesech – např. v jihlav-

ské Campanulle. „Vlastně od šesti let 
jsem nikdy neměla přestávku, abych 
aspoň v jednom sboru nepůsobila,“ 
podotýká. 

Jako sbormistryně se poprvé před 
děti postavila v 19 letech v Třebí-
či na Základní škole Benešova. Bylo 
to po dohodě s Drahou Chaloupec-
kou, která ale brzy školu opustila. 
Pak téměř 5 let vedla přípravné sbo-
ry souboru Slunko. 

V roce 1994 vzniká Základní 
umělecká škola Resonance. Valo-
vá odchází od Slunka a připravuje 
vznik svého sboru. V roce 1995 až 
1996 začíná sotva s 20 zpěváčky, o 
rok později má dokonce až 45 členů. 
„První Koncert tří generací byl již v lis-
topadu 1995, kde jsme poprvé zpívali 
už jako DPS Resonance,“ vzpomíná 
p. Valová. 

Připouští, že začátky byly složité, 
protože o dirigování toho mnoho 
nevěděla. Postupně přes různé sou-
těže a vlastní píli získává zkušenosti. 
Valová si také uvědomuje, že důležité 
jsou osobní kontakty. 

„Proto se od roku 2000 zúčastňuji 
pravidelných seminářů Klubu sbormis-
trů. Je to vlastně mé celoživotní vzdělá-
vání,“ naznačuje. Jedná se o týdenní 
seminář o prázdninách a dva až tři 
víkendy během roku. „Toho si velice 
cením a hodně jsem se tam naučila,“ 
říká. Doplňuje, že sbormistrovství 
absolvovala také na postgraduálním 
studiu v Praze u prof. Jiřho Koláře.

Sólový koncert
Zájem o tzv. „starou muziku“ ji při-

vedla až na brněnskou Akademii sta-
ré hudby na fi lozofi cké fakultě MU. 
Po čtyřletém studiu si splnila dáv-
ný sen, jímž byl sólový absolventský 
koncert v třebíčském kamenném 
sále, kde bylo téměř 50 účinkují-
cích – doprovodný sbor, orchestr, či 
tanečníci v historických kostýmech.

Valová připouští, že většinu práce 
spojenou se sborem, vykonává sama 
– aranžování not, hlasovou průpra-
vu, dělené zkoušky, společný nácvik 
a další. „Musím přiznat, že se nám ale 
podařilo dosáhnout velkých úspěchů. 
Když někam přijedu a řekne se pěvec-
ký sbor Resonance z Třebíče, všichni 
vědí, o co se jedná. Samozřejmě v kru-
zích, které se o to zajímají,“ podotýká 
Valová. 

Pokud jde soutěže a vystoupení 

Sbor Resonance oslaví narozeniny

 Pátek 6. a sobota 7. května Národní 
dům 

 Pátek dopoledne program pro před-
školáky a pro děti prvních až třetích tříd 
Jak čert k muzice přišel

 Večer v 19 hod. koncert v bazilice sv. 
Prokopa

 Sobota dopoledne prohlídka města
 V 15 hod. koncert hostů a v 18 hod. 

koncert pro hosty - ND

Program oslav:

PĚVECKÝ sbor Resonance pod vedením Heleny Valové letos slaví dvacet let od 
svého vzniku.  Foto: archiv sboru

v zahraničí, důležitou složkou jsou 
pochopitelně peníze. A také ochota 
členů cvičit. Při DPS Resonance fun-
guje občanský spolek, který jí začíná 
pomáhat. 

„Velice mě těší, že v něm pracuje 
maminka, která sbory prošla, a dokáže 
ostatním lidem vysvětlit, proč je to tak 
a ne jinak,“ naznačuje Valová. I ona 
pomáhá pořádat týdenní letní sou-
středění, kde je umožněna i účast 
rodičů.

Mnozí jezdí dodnes, protože si tyto 
týdenní pobyty oblíbili a snaží se dle 
svých možností se sbory pomáhat.

Mimo tzv. „vážné hudby“ působí 
H. Valová již 30 let jako zpěvačka a 
příležitostná hráčka na různé nástro-
je v hudebních skupinách různých 
žánrů, takže její muzikantský záběr 
je opravdu široký. A to jsme se ještě 
nedostali k jejím dalším nehudeb-
ním aktivitám...

Datum narození:       
22. března 1970  v Dačicích
Rodné příjmení:        
Nechvátalová
Děti:                        
Barbora Valová (nar.1998)

VZDĚLÁNÍ
 1976 – 1984 Základní škola Gagari-

nova (později Benešova) v Třebíči
 1985 absolvování I. cyklu LŠU obor 

akordeon
 1994 - 1988 Střední pedagogická 

škole ve Znojmě s maturitní zkouškou z 
hudební výchovy + praktická zkouška z 
nástroje: klavír a zobcová fl étna

 1988 - 1992  Pedagogická fakul-
ta Masarykovy univerzity v Brně obor 
Učitelství 1. stupně se státní zkouškou 
z HV a hudebního nástroje - souběžně 
soukromá studia sólového zpěvu

 2004 – 2007 studium Sbormistrov-
ského semináře při Týnské škole v Praze 
u prof. Jiřího Koláře

 2007-2010 studentka zpěvu na 
AKADEMII STARÉ HUDBY (Filozofi cká 
fakuta MU Brno) u Mgr. Ireny Troupové 
– studium zakončeno 12. 6. 2010 Absol-
ventským koncertem (J. D. Zelenka: 
Magnifi cat,více na www.resonanctrebic.
cz/resonovani/program1.php)

 Od 2000 – dosud Celoživotní vzdě-
lávání – KLUB SBORMISTRŮ při NIPOS-
ARTAMA PRAHA (2x ročné víkendové a 
o hlavních prázdninách týdenní kurzy 
sbormistrů)

 2011 – 2012 – Projekt ZVYKOM 
pro vedoucí pracovníky ZUŠ pořádaný 
Národním institutem pro další vzdělává-
ní, zakončený Závěrečnou prací

 1996 – dosud - Kurzy s problemati-
kou EKN, ŠVP a sbormistrovstvím

 2007 - 2010 pěvecké kurzy u doc. 
Vladimír Richtera na Mezinárodní ško-
le staré hudby ve Valticích a Mgr. Edu-
arda TOMAŠTÍKA NA Letní barokní škole 
v Kelči

Helena Valová
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Valentýnské darování krve se 
stalo pro studenty Obchodní 
akademie v Třebíči neodmys-
litelnou tradicí. A po sloučení 
s Hotelovou školou se k ní samo-
zřejmě připojili i mladí lidé 
z této školy. Letos se konalo již 
po deváté a přilákalo nevídaný 
počet dárců, 48.

 Antonín Zvěřina 

Podle informací má darování začít 
v osm hodin. A skutečně, již několik 
desítek minut před stanovenou hodi-
nou před transfúzní stanicí v třebíč-
ské nemocnici postávají v hloučcích 
budoucí, dá se to tak i říct, zachránci 
zdraví či životů. 

Do osmi hodin tady ještě pár minut 
zbývá, nostalgicky se rozhlížíme po 
okolí a vzpomínáme na dobu, kdy 
nemocnice vypadala zcela jinak. Tak 
nedaleko stála takový polodřevěný 
objekt, kde sídlilo oční a krční, ušní 
a nosní oddělení. 

(Pisateli těchto řádků přejíždí po 
zádech mráz, řezání hnisavé angíny a 
následné trhání krční mandle nepat-
ří k těm nejveselejším vzpomínkám 
v jeho životě). Ale dost bylo nostal-
gie, hloučky se dávají do pohybu a 
my také míříme tam, kde se odehrá-
vá ono darování krve.

Plnění údajů 
V místnosti po levé straně sedí 

několik desítek studentů a moří se 
s testem. Musí v něm vyplnit správně 
údaje o sobě, a to není žádná malič-
kost. Chtělo by to někoho vyzvat, 
aby nám popsal svoje pocity. Nako-
nec máme štěstí, bez bázně se nám 
chtějí svěřit Barbora Vieweghová a 
Radek Houser. 

Radek říká, že nikdy krev nedaro-
val, chtěl si to vyzkusit a taky něco 
udělat pro dobrou věc. Že by se chtěl 
vyhnout vyučování, to ani náhodou. 
„Stejně máme jen pět hodin,“ odbý-
vá otázku. Takže asi učitelský sbor 
vybral právě toto datum, aby studen-
ti ztratili z výuky co nejméně. 

„To určitě ne, to je jen shoda náhod,“ 
usmívá se Radek. Strach či obava? 
„Ani ne, krev už mně doktoři odebíra-

li, byť za jiných okolností, a nic to se 
mnou nedělalo,“ přemítá Radek. Chá-
pe to prostě jako novou životní zku-
šenost.

Také Barbora se odhodlala daro-
vat krev poprvé. „Myslím si, že je to 
hezký, darovat krev. Někdo ji potřebu-
je, a když můžu pomoci, tak proč ne,“ 
vysvětluje. V té chvíli si nevybavuje, 
zda někdy někdo z jejího blízkého 
okolí krev potřeboval. 

Barbora rozhodně nechce zůstat u 
jednoho odběru. V budoucnu plá-
nuje i darování plazmy či kostní dře-
ně. „Někde začít musím,“ pousměje 
se.  Ihned zvážní. „Z odběru strach 
nemám, ale moc by mi vadilo, kdyby 
mě domů poslali kvůli tomu, že mám 
nízký tlak nebo nevyhovující krev,“ při-
znává.  

Co ráno studenti posnídali? Radek 
si dal čaj s medem. „Musela jsem se 
pořádně posnídat, na přání mamin-
ky, aby se mi pak nemotala hlava,“  
neztrácí Barbora už zase dobrou 
náladu. A kde získali oba studenti o 
dárcovství informace? Visely sice ve 
škole na nástěnce, ale oba dali před-
nost internetu.

Hodnocení krve
Tomu velkému odběru předchází 

ještě takový malý, dá se říct miniaturní, 
který má za cíl krev zhodnotit a určit 
patřičnou krevní skupinu. Tam kromě 
Marie Dudíkové, manažerky Trans-
fuzního oddělení a krevní banky FN, 
zastihneme Gabrielu Málkovou. Tváří 
se suverénně: „Zatím dobrý.“ 

To už s Marií Dudíkovou přechází-
me do čekárny, kde mladé dárce upo-
zorňuje, že musí předložit občanský 
průkaz nebo cestovní pas. „Snídali jste 
ráno? Není dobré přicházet nalačno“ 
pokládá kontrolní otázku. A doplňuje: 
„Ti, co jste snídali, nebyla to zabijačka, 
škvarky, tlačenka, jelita?“ 

Všichni studenti kroutí hlavou. Jedna 
dívka se hlásí, že snídala chleba s mar-
meládou, a dostává se jí pochvaly. „Asi 
dvanáct až čtrnáct hodin před odběrem 
se nemá konzumovat tuk, protože zne-
hodnocuje krevní plazmu,“ vysvětluje 
Dudíková.

Upozorňuje, že důležité jsou tekuti-
ny, které je nutné doplňovat jak před 

Studenti ctí Valentýnské darování krve

odběrem, tak po odběru. Podotýká, 
že každý dárce má svoje povinnosti, 
ale také práva, zejména na informace 
týkající se odběru.

Protože manažerka vidí, že někte-
ří studenti se nad dotazníkem sklánějí 
téměř bezradně, vyzývá je k dotazům. 
A zdůrazňuje, jak ve škole, neopisovat. 
Což činí samozřejmě z jiného důvodu. 

Pravdivost údajů
„Podpisem nám stvrzujete pravdivost 

všech uvedených údajů. Pokud by se uká-
zalo, že jste tak neučinili, můžete se vysta-
vovat trestnímu postihu,“ varuje. I pro-
to mohou krev darovat pouze osoby 
starší osmnácti let. 

Dudíková sype další informace, 
pokud byl někdo v exotických kon-
činách, nesmí darovat krev půl roku. 
Pokud někdo má pircing, tetování, 
akupunkturu, endoskopické vyšetře-
ní, operaci, také má půl roku utrum. 

Odběr malého vzorku krve 
neslouží jen ke stanovení krevní sku-
piny, ale zdravotní personál musí 
zjistit, zda dárce sám má dostatek 
červených krvinek, červeného krev-
ního barviva, krevních destiček, aby 
odběr dárce nepoškodil. Následu-
je změření tlaku a pulsu. Pokud se 
někdo nenasnídal, má tuto možnost 
v čajovně. 

„Chci upozornit,  že  veškerý  mate-
riál, který používáme, je zásadně steril-
ní jednonárazový materiál. Není mož-
né se nakazit, což jsou občasné obavy,“ 
zdůraznila Dudíková. A pokračuje, 
vlastní odběr trvá pět až deset minut, 
čím více tekutin, tím kratší čas.

Odebírá se 450 mililitrů krve, což 
platí pro každého, aby vzorky byly 
stejné. Po odběru není radno vysko-
čit a dát se do kroku, nejméně pět 
minut je třeba odpočívat, pak vstá-
vat pozvolna. A po celý den násle-
duje klidový režim a doplňování 
tekutin. Dárce se také po každém 
odběru může ujistit, zda nemá 
nějakou nemoc přenosnou krví.

Muži vítězí 
Ženy mohou darovat krev maxi-

málně třikrát do roku s minimálním 
odstupem čtyři měsíce, u mužů pla-
tí čtyři odběry s tříměsíčním odstu-
pem. „U vás vzhledem k vašemu věku, 
to stačí jednou, maximálně dvakrát za 
rok,“ upozorňuje Dudíková. 

Do budoucna se může dárcům 

stát, že dostanou SMS s prosbou o 
odběr krve. Pak musí potvrdit, zda 
přijdou či nikoli. Transfúzní stani-
ce musí každý odběrný den naplnit 
limit odebrané krve včetně jednotli-
vých skupin. 

Tělo stárne, stárne i krev? „Samo-
zřejmě, ale krev se průběžně obměňuje. 
To, co vám vytvoří v osmnácti, nemáte 
v šedesáti. Věková hranice pro dárcovství 
je od 18 do 65 let,“ vysvětluje Dudíko-
vá. Připomíná, že krev a její části, dá-li 
se to tak říct, se nedají skladovat done-
konečna.

Ale pozor, vlastní krev se už jako 
taková v lékařství nepoužívá. Dělí se 
na jednotlivé složky a pacient dostává 
tu, kterou právě potřebuje. A pak už 
následuje tak odborný výklad, že nám 
opět nezbývá, než pootevřít ústa na 
důkaz zájmu, ale to je tak všechno.

Odběrná místnost
Míříme do odběrní místnosti a kon-

taktujeme na lůžku Juraje Hrnčiarika. 
„Krev už jsem daroval podruhý, tak je 
všechno v pořádku,“ říká chlapácky. A 
co po zbytek dne? „Ležet a číst knihy,“ 
má jasno. Učit se? „Ne! Takový blázen 
nejsem,“ směje se.  

Naproti leží Lubomír Valič. Ten byl 
na odběru poprvé a rozhodně ho to 
nevyvedlo z míry. „Jsem v pohodě,“ 
říká. Doplňuje, že ho nic nezaskočilo, 
pohled na krev mu nevadí. . 

Padne letošní rekord v počtu mla-
dých dárců? Patrně ano. I proto trans-
fúzní stanice přemýšlí v příštím roce 
o etapách, což by bylo pozitivní 
nejen pro personál, ale i pro dárce, 
kteří by nemuseli tak dlouho čekat. 
Studenty doprovází zástupce ředitele 
Martin Oldřich. 

Sám by se určitě nepochlubil, pře-
sto se dozvídáme, že se jedná o pravi-
delného dárce krve, který má Jánské-
ho plaketu za dvacet odběrů. Příklady 
táhnou, také když darují rodiče, při-
vádějí děti. I naopak, jedna studentka 
přivedla maminku, když může darovat 
krev dcera, proč bych to nemohla zku-
sit já. 

Poslední názor po odběru získáváme 
od Pavly Jarošové. „Je mi stejně jak před 
odběrem,“ usmívá se, byť krev darova-
la poprvé. A už teď ví, že to rozhodně 
nebylo naposledy. A teď pozor. Klido-
vý režim? „Odpoledne jdu do práce. Teď 
budu odpočívat, a pak to určitě zvlád-
nu,“ říká statečná studentka, která si 
brigádně přivydělává. Má smysl něco 
dodávat?        

PAVLA JAROŠOVÁ odpočívá po darování krve, odpoledne ji ale čeká brigáda. 
 Foto: Antonín Zvěřina

STUDENTI si krátí dlouhou chvíli před odběrem, postačí k tomu i mobil.
 Foto: Antonín Zvěřina
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Moderní pracoviště s moderní-
mi přístroji mohou využít nejen 
studenti  třebíčského gymnázia.  

 Antonín Zvěřina

Badatelské centrum mají k dispo-
zici studenti třebíčského gymnázia. 
Neposlouží jen pro potřeby tamních 
studentů, ale mohou ho využít i žáci 
základních škol a studenti středních 
škol z celého třebíčského okresu. I pro-
to pozvání přijali mnozí ředitelé těchto 
školských zařízení.

Modernizace či inovace
Ředitelka gymnázia Alice Burešo-

vá v úvodním slově připomíná, že tře-
bíčská škola je poslední v kraji, kde se 
centrum  v okresních městech v  gym-
náziích otevírá. Po nezbytných for-
malitách, kdy vítá představitele Kraje 
Vysočina, města Třebíč a již zmiňova-
né ředitele a další hosty, upozorňuje, že 
i ve školství se začínají používat slova 
jako inovace, konkurenceschopnost, 
modernizace či motivace studentů. 

„To je důvod, proč badatelská centra na 
gymnáziích vznikají. Mají za cíl rozšířit 
možnosti výuky přírodních a technických 
věd,“ nastiňuje Burešová. Upozorňu-
je, že z gymnázia odchází přes 60 pro-
cent studentů právě na přírodovědné a 
technické vysokoškolské obory. 

Připouští, že ve vybavení pro tyto 
náležitosti gymnázium pokulhávalo. 
„Máme zájem, aby se studenti s určitý-
mi zařízeními seznámili už u nás a nikoli 
až na vysoké škole,“ zdůrazňuje. To stu-
dentům umožní právě Badatelské cen-
trum, kde mohou řešit různé složité 
problémy. 

„Hlavní využití bude ve výuce pří-
rodních a technických věd. Od studentů 
víceletých gymnázií až po maturanty,“ 
vysvětluje Burešová. Netají, že toto 
centrum umožní navázat bližší spolu-
práci jak se základními, tak vysokými 
školami, ale i dalšími středními.

Náhradní prostory 
„Bohužel jsme jediná škola z pěti gym-

názií, Havlíkův Brod, Pelhřimov, Jihla-
va, Žďár nad Sázavou, kde se nepoda-
řilo realizace centra v nějaké přístavbě 
či nadstavbě,“ lituje ředitelka. Gymná-
zium muselo využít provizorní prosto-
ry v jedné z učeben.

V oblasti děkování ředitelka nezapo-
míná na pedagogický sbor gymnázia, 
který se také musel učit, jak se s jed-
notlivými přístroji zachází, a výrazně 
pomohl při realizaci centra i ve volném 
čase. „Musíme vymyslet takové pokusy, 
abychom je přizpůsobili možnostem žá-
ků a studentů,“ říká Burešová. 

Na závěr se vrací k tomu, proč je 
Badatelské centrum  ve třídě.  „Měli 
jsme záměr postavit přístavbu z dotač-
ního titulu, kde by se Badatelské cent-
rum nacházelo,“ podotýká. Díky pro-
blémům se stavebním řízením se tato 
stavba neuskutečnila. 

„Přesto jsme se rozhodli, že Badatel-
ské centrum chceme, a využili jsme tyto 
náhradní prostory,“ vysvětluje Burešo-
vá. Raduje se z toho, že po dvou letech 
intenzivního jednání se podařilo ško-
le stavební povolení získat. „Tady bych 
chtěl poděkovat vedoucímu stavební-
ho odboru městského úřadu Vladimíru 
Obršlíkovi, že nám v této oblasti velice 
pomohl,“ poznamenává ředitelka. 

Gymnázium má Badatelské centrum

TŘEBÍČSKÉ gymnázium má k dispozici moderní pracoviště, Badatelské cent-
rum. Foto: Antonín Zvěřina

 Vysokorychlostní kamera 
s příslušenstvím  540 tisíc korun

 Termokamera s příslušenstvím
   154.500 korun

 FT-IR spektrometr s příslušenstvím 
 444.400 korun

 Sada pro analýzu vzorků  337.167 korun
 Mikroskop s příslušenstvím 

 585.649 korun
 Sada pro zkoumání vlastností světla 

 353.614 korun
 Nábytková sestava  286.632 korun
 Projekční technika   123.697 korun

Náklady na centrum

Mohou i senioři
Provizorní prostory neumožňují 

Badatelské centrum využít po celý den, 
protože v učebně probíhá během dne 
výuka. „Na druhou stranu po realiza-
ci a přestěhování centra můžeme využít 
zkušenosti z ostatních gymnázií,“ pou-
kazuje Burešová. Věří, že v dohledné 
době všichni účastníci si budou moci 
prohlédnout nové prostory. A předává 
slovo radní Kraje Vysočina pro školství 
Janě Fialové.

„Paní ředitelka řekla vlastně všechno,“ 
začíná svoje vystoupení. Připouští, 
že v Třebíči, co se týče středních škol, 
stále dochází k nějakým přístavbám či 
propojování budov. Věří, že se podaří 
dokončit i přístavbu gymnázia a za kraj 
slibuje pomoc. 

„Snad jediné, co ředitelka Burešová 
neřekla, je náš zájem, aby Badatelská 
centra využívali také senioři,“ podotýká. 
To by se mělo uskutečňovat například 
v rámci Univerzit třetího věku. 

„Držím palce všem pedagogům kteří 
se musí s novými přístroji poprat tak, jak 
jsem to viděl na ostatních čtyřech gymná-
ziích. Ale tady jsou šikovní pedagogové 
na všech školách, a tak s tím určitě nebu-
de problém. A už se těším, jak se setkáme 
v nové přístavbě,“ naznačuje. 

Přiznává, že vůči gymnáziím cítila od 
kraje určitý dluh. Ten se v minulých 
letech zaměřoval zejména na vybavení 
technických škol. Nyní se tento dluh 
podařilo z části smazat. 

„Podpora je důležitá i z toho hlediska, 
aby studenti, kteří odcházejí studovat do 
velkých měst, se do regionu zase vrace-
li. Myslím si, že Vysočina je krásný kraj 
a toto si zaslouží,“ uzavírá svůj projev 
radní Fialová. 

Volná zábava
Následuje představení jednotlivých 

pracovišť Badatelského centra, ale to si 
ponecháváme až na jednotlivá praco-
viště, kde si vše necháme laicky vysvět-
lit od studentů. Jen ještě doplnění, celý 
projekt pro Kraj Vysočina si vyžádal 
zhruba 33 milionů korun. 

Po ofi ciální části nastává volná zába-
va, dá-li se to tak říct. Kolem přístro-
jů na malém prostoru se pohybuje či 
postává mnoho osob, na nějakou dis-

kuzi se studenty to zatím nevypadá. 
A tak se vracíme k ředitelce gymnázia 
Alici Burešové. 

Dozvídáme se, že projekt vyšel z pera 
Kamila Ubra, vedoucího odboru škol-
ství Kraje Vysočina. Realizaci do kon-
ce dotáhla Jana Hadravová, také z kraj-
ského odboru školství. Starost nad 
Badatelským centrem v rámci gymná-
zia převzala Eva Drbálková.

„Rozumí například velice dobře spekt-
rometru, protože je chemik. Ostatní pří-
stroje budou obsluhovat další učitelé pod-
le oboru, protože nelze obsáhnout vše,“ 
říká Burešová. Podotýká, že jednotli-
vé přístroje se mohou použít ve více 
předmětech. 

Třeba vysokorychlostní kamera 
umožňuje nejen práci v oblasti fyziky, 
ale lze natočit biologický jev či che-
mický pokus. „Myslím si, že Badatelské 
centrum je pro naši školu velký přínos,“ 
přemítá. Doplňuje, že studenti se s pří-
stroji postupně seznamují, ale netají, 
že opravdu bude chvíli trvat, než učite-
lé vypracují metodiky.

Praktické využití
V praxi to znamená připravit tako-

vé pokusy, aby jim studenti rozuměli 
v rámci svého věku. Ptáme se, zda by 
centrum nemohlo mít nějaké praktic-
ké využití. Ředitelka odpovídá, že ta 
možnost by tady byla. 

Třeba infračervený spektrometr 
dokáže identifi kovat látky, což by se 
dalo komerčně využít. „To my samozřej-
mě nemůžeme, protože se jedná o projek-
tové peníze, takže z toho nemůžeme mít 
zisk,“ usmívá se Burešová. 

Další dotaz. Chrlíte to na nás, jak 
kdybyste se tím se vším sžila? „Žijeme 
tím pomalu dva roky a já mám vystu-
dovanou biologii a chemii, takže je mi to 
blízké. Zda jsem si vše vyzkoušela? Byla 
jsem na základním školení, které muse-
li všichni učitelé absolvovat. U mě se jed-
nalo o spektrometr, ale ještě jsem s ním 
nepracovala. Určitě to zkusím,“ vysvět-
luje ředitelka Burešová. 

Kolem přístrojů se zatím vylidni-
lo, ve vedlejší místnosti je malý raut 
a lidé kolem školství si určitě mají o 
čem povídat. To nám dává příležitost 
vyzpovídat studenty, kteří práci jed-
notlivých přístrojů vysvětlují. 

Hned v úvodu každého upozorňu-
jeme, že zabíhat do nějakých technic-
kých parametrů je ztráta času. Tomáš 
Brada tvrdí, že seznámit se s nějakým 
přístrojem je otázka chvilky. „Dá se to 
tak říct, třeba díky znalosti práce na počí-
tači víme, jak se skládá světlo na obrazov-
ce,“ vysvětluje. A říká společně s kole-
gou Martinem Balabánem, že se jedná 
vlastně o výuku hrou.

Je to odborník
Michal Mitt ner hovoří o přístro-

ji opravdu odborně, víme, že má 
nějakou spojitost s geometrií. I on tvr-
dí, že pochopit, co vše se dá na přístro-
ji dělat, je otázka krátkého času. „Je to 
výuka, ale baví mě, což je fajn. Je dobře, 
že to máme k dispozici,“ souhlasí se spo-
lužáky.

David Kohout operuje s jakou-
si kamerou a ani on neměl s výukou 
nového přístroje problémy. Také on si 
myslí, že znalost práce na počítači mu 
hodně pomohla. „Chtěl jsem hlavně 
ukázat vysokorychlostní kameru, ale na 
tu dnes tady není místo,“ naznačuje. I on 
považuje svoji práci za hru, při které se 
mnohé naučí. 

Jakub Šturala nám ukazuje infračer-
vený spektrometr. Opět, ani on neměl 
se seznámení potíže. Pak se nám snaží 
vysvětlit, jednotlivé operace, což 
posloucháme pozorně, ale to je tak vše, 
co pro pochopení můžeme učinit. 

Jeho znalosti nás přimějí k poznám-
ce, že by už klidně mohl na gymná-
ziu působit v roli profesora. „Spíš mě 
láká medicína, ale budu zkoušet i studi-
um biologie a chemie pro střední školy,“ 
naznačuje. Připouští, že spíš ho baví 
praktická část těchto předmětů. Věří, 
že spektrometr výuku rozhodně obo-
hatí. 

Dražší mikroskop
Jakub Šindelář a Marek Karas nám 

představují mikroskop. Trochu nám 
hatí představu o mikroskopu z dob 
výuky v šedesátých a sedmdesátých 
letech minulého století. „Ten taky byl 
o pár set tisíc levnější,“ připomínají stu-
denti, s čímž nelze nic jiného než sou-
hlasit. Ani jim seznámení nečinilo pro-
blémy. „Ale výsledky od přístrojů, které 
jsme dosud měli k dispozici, byly zcela 
odlišné,“ naznačují. A opět, výuka hrou. 

Takže shrnutí. Pokrok nelze zastavit 
a ty doby, kdy pro nás byly badatelská 
centra ulice, přilehlé louky a lesy, je 
dávnou minulostí. Zkrátka roste nová 
generace, která potřebuje zcela jiné 
vybavení než před padesáti, čtyřiceti 
lety. Doufejme, že studenti možnosti 
dobře využijí. Nic míň, nic víc jim nel-
ze přát.  



videoBoS - videozáznam Vašeho 
svatebního dne, maturitního 
plesu, firemní prezentace. Letecké 
video a foto z kvadrokoptéry. Stu-
diové zpracování - střih, obra-
zové efekty. Přepis a zpracování 
videa - rodinných nahrávek (VHS, 
miniDV, HDD kamer atd.) a 8 
mm filmů na DVD. Více na www.
video-kameraman.cz
Tel.: 608 855 607

Video

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 Sep-
tiku :-)  

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 kobercůSlužby

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

Nemovitosti

Prodej

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
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Koupím housle, violu, cello, basu, 
el. kytaru či saxofon i poškozené a 
nekompletní. T:728 473 687. 
Koupím starý nábytek i z půdy, hod-
iny, betlém, hud. nástroje, mince a 
bankovky, reklamní cedule, vyzna-
menání, 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, por-
celán, 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  

Prodej sazenic jahod - u polikliniky 
Vltavínská. T: 605 011 214

Prodám levně dveře 80, 3 x levé , 1 
x pravé.Pračku Mini Romo.Tel.: 724 
662 117

Prodám nepoužitý přenosný ohřívač 
vody „BRUTAR“, cena 4.000,-. Tel. 
702 308 792.  

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

Levné ubytování na Vysočině!!! 
Ceny již od 174,-Kč/os./noc bez 
DPH! Čáslavice u Třebíče, Tel.: 775 
001972, www.ubytovani-caslavice.
cz

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

Koupím byt 2+1,3+1 na Vysočině.
Tel. : 724 610 597

Chcete prodat, koupit nebo pronaj-
mout dům, byt, chatu či pozemek? 
Děláme reality jinak! Tel.: 775 001 
972, www.reality-cech.cz

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 30. 4. 2016
www.kosmetika-trebic.cz, 
Mob.: 777 668 503 
- Veškrnová Andrea

T04-MOPd

Akce platí od 4. 4. 2016.
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StrojírenstvíEkonomika podniku

e no o ie doprav  a p eprav
o is  k  te no o ie

Konstrukce staveb
Pozemní stavby

Studuj obory  se kter mi se v pra i neztra  

www.VSTECB.cz  p i ky do 29. 4.

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ 
JIHLAVA

Nabízíme prakticky zaměřené bakalářské i magisterské studium v prezenční 
(P) i kombinované (K) formě studia:

Cestovní ruch (P, K)

Komunitní péče v porodní asistenci (K)

BAKALÁŘSKÉ OBORY:

MAGISTERSKÉ OBORY:

Finance a řízení (P, K)

Aplikovaná informatika (P, K)

Počítačové systémy (P, K)

Porodní asistentka (P, K)

Všeobecná sestra (P, K)

Zdravotně sociální pracovník (P, K)

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (P)

Získejte kvalitní vzdělání s praxí!

Dlouhodobá praxe během studia 

Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď 
na www.vspj.cz/eprihlaska! 

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
tel.: 567 141 181, e-mail: studijni@vspj.cz
www.vspj.cz

i

Bezplatné studium, individuální přístup, zahraniční 
stáže i lepší uplatnění díky praxi během studia?  

To vše je VŠPJ!! !
facebook.com/vsp.jihlava
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Projekt EDISON spojuje mladé lidi 
odlišných kultur a národností, aby se 
seznámili se zvyky, tradicemi a situací 
v jiných zemích a stali se tak generací, 
která prolomí prohlubující se mezikul-
turní bariéru.

Od 29. února do 6. března 2016 hos-
tilo katolické gymnázium zahraniční 
studenty vysokých škol, kteří v rám-
ci projektu Edison strávili šest týdnů 
v různých českých školách. Chryseis 
z Číny, Giuliano z Brazílie, Fravista z 
Indonésie, Fares z Jordánska, Űnsal 
z Turecka a Tamara z Gruzie během 
svého posledního týdne prezentovali v 
hodinách svoji zemi – její tradici, kul-
turu i současný život.

Studenti i učitelé měli možnost 
poznat země od nás tak vzdálené, že 
je téměř nikdo z nás ještě nenavštívil. 

Katolické gymnázium Třebíč 
hostilo zahraniční studenty

Poradna vyhlásila výtvarnou soutěž
Celodenní program v pondělí 14. 

března, kdy slaví svátek všechny nosi-
telky jména Rút, proběhl v Poradně 
Ruth v Třebíči a zúčastnilo se ho 48 
osob. V devět hodin byla zahájena 
výtvarná soutěž Babička, dědeček a 
já. 

Soutěž je určena pro předškolní 
děti, děti ze základních škol a veřej-
nost. Soutěžící budou moci odevzdá-
vat své obrázky do pátku 29. dubna 
osobně donesením do Poradny Ruth 
nebo zasláním na její adresu. 

Obrázek by měl vyjadřovat vztah, 
pěknou vzpomínku nebo příběh vzta-
hující se k prarodičům. Druhou vari-
antou je namalovat své přání, co by 
kreslící chtěl s prarodiči prožít a zažít. 
Volba výtvarné techniky zpracování 
tématu je volná. 

Do soutěže bude zařazen takový 

Třebíčské sbory 
v soutěži uspěly

Krajská soutěž základních umě-
leckých škol ve sborovém zpěvu se 
uskutečnila v Třebíči. Zlaté pásmo 
v kategorii B1 získal sbor třebíčský 
sbor Osmina pod vedením Heleny 
Valové. Zlaté pásmo si vyzpíval i dal-
ší domácí sbor Resonance opět pod 
vedením Valové. Ta se jako sbor-
mistryně podílela na úspěších sborů 
Andante z Velkého Meziříčí.   -zt-

Zjistili jsme, že v Indonésii jsou vel-
mi tolerantní k mnoha náboženským 
menšinám, že obyvatelstvo Jordánska 
je z 90 % muslimské a univerzita se 
nachází v poušti hned vedle vojenské-
ho tábora, že naopak v Turecku poušť 
není, zato ale má překrásné památky, 
nahlédli jsme do Číny, navštívili kar-
neval v Riu v Brazílii a byli okouzleni 
nádherou gruzínské přírody a jejich 
národních tanců.

Tento hektický, ale nezapomenutelný 
týden byl pro všechny zúčastněné vel-
kým přínosem, inspirací a také moti-
vací ke studiu angličtiny. Doufáme, že 
naše spolupráce s organizátorem pro-
jektu, studentskou společností AIE-
SEC Brno, bude úspěšně pokračovat a 
tuto obohacující zkušenost si zopaku-
jeme i v příštím roce.  (PI-t04-katD)

obrázek, který bude mít na zadní stra-
ně napsané jméno a příjmení, školu a 
třídu nebo adresu, bydliště a věk.

Hlasování se uskuteční ve dvou lini-
ích – porota a veřejnost. Porota ve 
složení Marie Černé, Miroslav Cej-
pek, Iveta Ondráčková, Anny Ewert-

Horáková a Marcela Blažková bude 
vybírat tři nejzajímavější obrázky ve 
čtyřech kategoriích: MŠ, ZŠ 1. stu-
peň, ZŠ 2. stupeň, dospělí.  

Veřejnost bude moci ohodnotit 
jedním hlasem jeden obrázek z každé 
kategorie, a to formou vhození hlaso-

vacího lístku s číslem svého favorita a 
se svým jménem a adresou do poštov-
ní schránky Poradny Ruth umístěné v 
průjezdu na Karlově náměstí 41/30 v 
Třebíči nebo prostřednictvím mailu. 

Vyhlášení výsledků se uskuteční v 
pondělí 30. května -zt-

Eva Vrtalová 
skončila stříbrná 

Soutěž pro studenty oboru cuk-
rář 1. – 3. ročník „MORA VSKÝ 
POHÁR“, se stal již 14. ročníkem 
a konal se v Bzenci. Zúčastnila se 
jí studentka Obchodní akademie a 
Hotelové školy Třebíč Eva Vrtalová.

Soutěž patří mezi nejnáročnější, 
soutěžící tvoří celkovou kompozi-
ci na místě v časovém sledu deset 
hodin, rozdělených ve dvou dnech. 

 -zt-
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Služby LSPP stomatologické na DUBEN 2016
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  2. 4. sobota  MUDr. Machová Eva    Husova 898
  3. 4.neděle  MUDr. Šabrňák Petr,  MUDr. Petr Šabrňák s.r.o,  Jungmannova 116/18
  9. 4. sobota  MUDr. Machová Eva    Husova 898
10. 4. neděle  MDDr. Vodička Petr,  MUDr. Štěpánek Aleš   Na Potoce 78
16. 4. sobota  MDDr. Vodička Petr,  MUDr. Štěpánek Aleš   Na Potoce 78
17. 4. neděle  MUDr. Machová Eva     Husova 898
23. 4. sobota  MDDr. Blažek Jan    Sv. Čecha 840/39
24. 4. neděle MUDr. Tomková Alena, Tomková  - dent s.r.o. Vltavínská 1346
30. 4. sobota  MUDr. Machová Eva    Husova 898

Okruh Malou Asií a Turecko
Pondělí 4. dubna,  9 hod., sál 

hudebního oddělení
Promítání třebíčské cestovatelky 

Milušky Mrvkové

Architektura v českých zemích 
včera a dnes. 4. část. Historizující 
slohy 19. století 

Pondělí 11. dubna, 9 hod., sál 
hudebního oddělení 

Přednáší  Ing. arch. Lubor Herzán.

DĚJINY STŘEDOVĚKÉ SPO-
LEČNOSTI. 8. ČÁST.  Husitství 
v našich dějinách

Pondělí 25. dubna, 9 hod., sál 
hudebního oddělení

Přednáší třebíčský historik PhDr. 
Rudolf Fišer, CSc.

  
Adieu, obezito!
Úterý 5. dubna, 16.30 hod., sál 

hudebního oddělení.

Vítězslav Nezval překladatel 
francouzské poezie

Čtvrtek 7. dubna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Třebíč v době Karla IV.
Pátek 8. dubna, 17 hod., sál 

hudebního oddělení.
Přednáší PhDr. Rudolf Fišer, CSc. 

Víkendový festival hudby a poe-
zie – mezičas nezvalovy Třebíče 
2016

Sobota 9. dubna, 16 hod., sál 
hudebního oddělení.

Dětský divadelní soubor Áčko: 
Tři dávné příběhy

Miroslav Koupil: Morseogramy, 
kaligramy a performance

Pavel Pokorný & Ivo Drbohlav: 
Autorské písně na pomezí folku 
& blues

Neděle 10. dubna, 17 hod., 
dospělé oddělení, 1. patro.

Jan Přeučil: Bláznovy zápisky

NEBOJTE SE ZEPTAT SVÉHO 
LÉKA ŘE. 8. část. Krize v našem 
životě a syndrom vyhoření

Čtvrtek 14. dubna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Ladislav Diviš: Paměti Kněžic, 
Uhřičic, Příbora a jiné příběhy

Městská knihovna Pátek 15. dubna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Dana Beranová: styling a vizáž 
rychle a jednoduše

Pondělí 18. dubna, 10 a 16 hod., 
sál hudebního oddělení 

Úterý 19. dubna, 16 hod., sál 
hudebního oddělení

Třebíč očima architekta. 8. část. 
Historie rodu Herzánů a jeho 
nesmazatelná stopa v architektu-
ře našeho města

Čtvrtek 21. dubna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Akce pro děti
Noc s Andersenem / Královská 

noc s Karlem IV.
Pátek 1. dubna od 18 do rána 2. 

dubna 8 hod.
Páni z Rukštajna, třebíčská sku-

pina  historického šermu: Příběh 
rytíře 

18 hod. pobočka Modřínová, pro 
děti i dospělé. Vstup zdarma

20 hod. dětské oddělení Hasskova 
pro nocující děti.

LOVCI PEREL
Pondělí 4. dubna, dětské oddělení 
Zahájení celoroční čtenářské hry

Pověsti Pražské 
Neděle 10. dubna, 14 a 15 hod., 

sál hudebního oddělení.
Eva Hrušková a Jan Přeučil.

ZELENÉ ODPOLEDNE
Čtvrtek 21. dubna, 14 hod., dět-

ské oddělení
Zábavný program plný soutěží a 

her připomíná Den Země.

DRUM CIRKLE - BUBNOVÁNÍ
Pátek 29. dubna 2016, 9 a 10 

hod., sál hudebního oddělení

Lesní hrátky se zvířátky
Probíhá od 1. března do 18. lis-

topadu na dětském oddělení.

Výstavy:
Superhrdinové kolem nás – Aka-

demie věd ČR
1. dubna – 13. května, Zelená klu-

bovna, dospělé oddělení, 1. patro

Čarodějnice v knihovně
1. března – 29. dubna, dětské 

oddělení
Výstava čarodějnic všeho druhu od 

dětí ZŠ Okříšky

Klub seniorů

Klub zdraví

Akce Muzea Vysočiny

Sobota 16. dubna od 14 hod. - 
Výšlap za konikleci u Ptáčova od 
Penny Marketu u silnice na Velké 
Meziříčí, čtvrť Nové Dvory, nená-
ročná cesta se dá jít i s kočárkem.

Neděle 17. dubna od 17 hod. 
Přírodní a historické zajímavos-
ti České republiky na snímcích 
fotografa Jaroslava Hedvábného, 
Adventní dům, Jungmannova 16, 
Třebíč.

Neděle 24. dubna od 15 hod. 
Focení dětí v přírodě. Oblíbená 
akce ve spolupráci s vizážistkou 
Daniella Beauty. 

Neděle 15. května odpoledne 
je plánována tradiční Zábavná 
procházka pro děti. Dobrovolní-
ci, kteří by si chtěli tuto akci užít 
a pomoci, ať se přihlásí na email. 
klubtr@seznam.cz nebo mob. 603 
840 964. 

Pátek 8. dubna ve 14 hodin – 
Národní dům, Galerie Franta

CHODSKO – cestopisné promí-
tání Milušky Mrvkové

Čtvrtek 28. dubna v 15 hodin – 
Národní dům, velký sál

JARNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje DUO 

FIALOVÁ&ŠVARC.

Výstavy
Via benedictina
Zámek Třebíč, trasa Svět portálů a 

bran
úterý–neděle 9–12, 13–17 hodin

Krojované panenky E+M v oby-
čejovém roku

Do 12. června
Zámek Třebíč, Konírna (vstup přes 

pokladnu muzea)
úterý–neděle 9–12, 13–17 hodin

Kostýmované prohlídky
9. dubna v 14 a 15 hodin
Zámek Třebíč, trasa Valdštejnové 

na Třebíči

Jarní přednáškový cyklus
5. dubna – Počátky středověké 

kolonizace Českomoravské vrchovi-

Borovina ožije 
opět tradičními trhy
Po zimní přestávce se v sobotu 16. 

dubna v areálu bývalé borovinské 
továrny opět uskuteční řemeslné, bleší 
a farmářské trhy. 

Stejně jako minulý rok je nebude 
moci ohrozit špatné počasí – konat se 
totiž budou v budově vedle DDM Tře-
bíč a Alternátoru.

Pořadatelé navíc během zimy zreno-
vovali interiéry, které tak prodejcům i 
nakupujícím poskytnou více komfor-
tu. Pro děti je připraven doprovodný 
program, zajištěno je také občerstvení.
 -zt- 

Úmluva o právech dítěte
1. – 29. dubna 2016, vestibul 

knihovny

MALOVÁNÍ POMÁHÁ UZDRA -
VOVAT 

1. – 29. dubna
Výtvarné práce dětí hospitalizova-

ných na dětském oddělení Nemoc-
nice Třebíč

DEN PRO SPOLEČNÝ ÚSMĚV
1. – 29. dubna 2016
Fotografi e z loňského ročníku (dří-

ve Sportovní den) Denního rehabi-
litačního stacionáře na Družstevní 
ulici.

Módní salon Hana Baxantová-
Procházková: Plesové a společen-
ské šaty

1. března – 29. dubna 2016, 
pobočka Borovina 

Výstava modelů plesových a spole-
čenských šatů.

ny, 19. dubna – Lidová architektu-
ra na Třebíčsku, 3. května – Několik 
podob dnešní speleologie

17.30 hodin - Zámek Třebíč, Mul-
tifunkční sál - sedlárna či Kamenný 
sál

Mimořádná přednáška: Přežila 
jsem gulag

17. května v 17.30 hodin
Zámek Třebíč, Kamenný sál

Do muzea za koutním hrncem
23. dubna v 10 hodin
Zámek Třebíč, trasa Lidé.Místa.

Osudy.

Otevření expozice Za řemes-
ly minulosti a slavnostní uděle-
ní titulu Mistr tradiční rukodělné 
výroby Kraje Vysočina

28. dubna v 16 a 17 hodin
Areál zámku - Předzámčí, Cesty 

časem

Pobočka Moravské Budějovice
3/5 Strnadi. Aneb 3 generace/5 

výtvarníků
29. dubna – 22. červenec
vernisáž: pátek 29. března v 17 

hodin
Moravské Budějovice, prostory 

zámku 
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Kino Pasáž

Centrum DaR
5. 4. 10.30 – 12 Buďte příkladem 

- třídit umí každý
7. 4. 8 – 17 Kniha jako zdroj 

inspirace - společné tvoření a fan-
tazie

12. 4. 10.30 – 12 Tvarohové dob-
roty

14. 4. 8 - 17 Barevné dny - Akce 
ČISTÁ VYSOČINA

19. 4. -  21. 4. Medové dny - pre-
zentace a prodej výrobků z medu 

19. 4. 10.30 – 12 Včelka Medulka 
(dopolední tvoření)

21. 4. 10.30 – 12 DEN ZEMĚ - 
osázíme si svůj květináček

22. 4. 16 – 17 Čarorejdění (akce 
pro celé rodiny)

26. 4. 10.30 – 11 Objevte kouzlo 
orientálního tance

28. 4. 8 – 17 EKO-BIO-FAIR 
prezentace biopotravin, fair trade 
produktů a ekol. čist. prostředků

Od pátku 1. do středy 6. dubna
ŘACHANDA
Repríza pohádkové komedie ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 1. do středy 6. dubna
TEORIE TYGRA 
Premiéra komediálního dramatu 

ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do12 let nevhodný

Od čtvrtka 7. do středy 13. dubna
PAT A MAT VE FILMU
Premiéra animovaného rodinného 

fi lmu ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 8. do neděle 10. dubna
MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVAT-

BA 2 
Premiéra romantické komedie 

USA.

Sobota 2. a neděle 3. 4. hod. – 
Národní dům    

TŘEBÍČSKÉ LOUTKÁŘSKÉ 
JARO

50. ročník krajské přehlídky amatér-
ských loutkářských souborů.

Sobota 2. 4. 2016
9 hod. malý sál – DaLS Blučina
TŘI SNĚHULÁCI       
pro děti od 3 let

9.45 hod. malý sál – Loutkino Brno
DOBRODRUŽSTVÍ PAVOUKA  

ČENDY   
pro děti od 4 let

10.30 hod. velký sál – Loutkino 
Brno

U VŠECH ČERTŮ                       
pro děti od 3 let     

14 hod. velký sál – Divadlo Brod
BROUČCI        
pro děti od 3 let

15.30 hod. malý sál - HAPPY THE-
ATER  Brno

NEVĚŘÍCÍ JANEK
pro děti od 3 let

Neděle 3. 4. 
9 hod. malý sál – Maňáskové diva-

dlo Třešť
O BUDULÍNKOVI, O ZLÉ 

KOZE           
pro děti od 3 let

10 hod. velký sál - Divadlo Povidlo 
Otrokovice

KA ŠPÁREK V PEKLE                           
pro děti od 3 let

13.15 hod. malý sál - Pohádky od 
Lenky + Divadlo Brod

POHÁDKA  Z PLAKÁTŮ
pro děti od 3 let

14.15 hod. velký sál - LD Starost 
Prostějov

PÍSNĚ POHNUTLIVÉ I VESELÉ
pro děti od 7 let
                         
Sobota 2. 4. 18 hod. – Národní 

dům
V rámci 50. jubilejního ročníku tře-

bíčského loutkářského jara se uskuteč-
ní koncert bejby punkové skupiny 

KA ŠPÁREK V ROHLÍKU

Pondělí 4. 4. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž

DOCELA VELKÉ DIVADLO 
LITVÍNOV

Miloš Forman, Jaroslav Papoušek, 
Ivan Passer, Jana Galinová: HOŘÍ, 
MÁ PANENKO!

Čtvrtek 7. 4. v 19 hod. – Národní 
dům          

HALINA PAWLOWSKÁ
Úplně nová one woman show Hali-

ny Pawlowské.

Středa 13. 4. v 19 – Národní dům
III. koncert HS
ŽALMAN & spol. „70 JAR“

Pátek 15. 4. v 18 – Galerie Franta
AUTORSKÉ ČTENÍ
Večer poezie a prózy, hlavní hos-

tem večera bude nonsensový bás-
ník, výtvarník a herec Miroslav Kou-
pil, který letos oslavil 60. narozeniny. 
V první části večera představí svoji 

1.3.-23. 4.  KNIHA – TVŮJ 
KA MARÁD

29.3.-1. 4.  VÝBĚR VĚCÍ NA 
JARNÍ BURZU DĚTSKÉHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB

1. 4.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Třídíme hrou aneb ekologie pro 
nejmenší

1. 4.   18 – 20 Muzikoterapeutická 
relaxace - osobní příběh duše

3. 4.  10 – 12 BURZA OBLEČENÍ 
A POTŘEB PRO DVOJČATA

4.-8. 4.  BURZA DĚTSKÉHO A 
TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ 
prodej pondělí, úterý, pátek 8-14, čtvr-
tek 8-17)

4. 4.  14 – 16 MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autistické-
ho spektra

5. 4.  10.30 – 12 Ekorady do 
domácnosti

7. 4.  10.30 – 12 Odpadky nejenom 
do koše aneb tvoříme z odpadu

8. 4.  10.30 – 12 Klub Batole:  
Výchova batolat pro naši planetu

8. 4.  15 – 16 SLUNÍČKOVÉ 
MONTEHRÁTKY - seznámení s 
Montessori pedagogikou

11. 4.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Děti potřebují hranice

12. 4.  10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma:  Mrkvový salát

14. 4.  10.30 – 12 Příroda a měst-
ské děti

14. 4.  18 – 20 Rukodělný kurz: 
Dekorování kuchyňských dóz

15. 4.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Pohádkou prohlubujeme vztah k 
přírodě 

18.-22. 4.  TÝDEN OPRA VDO-
VÝCH PLEN

18. 4.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Proč používat látkové pleny

19. 4.  10.30 – 12 Zvířátka v říkán-
kách

19. 4.  11 – 14 BAREVNÉ DNY - 
připojme se k akci Čistá Vysočina

21. 4.  8 – 17 EKO-BIO-FAIR - 
prezentace biopotravin, fair trade 
produktů a ekol. čist. prostředků

21. 4.  15 – 16 Kurz zdravého vaře-
ní - téma:  Mrkev s hráškem

22. 4.  9 – 13.30 DEN ZEMĚ - pre-
zentace aktivit na Karlově náměstí 

22. 4.  10.30 – 12 Klub Batole: Ple-
ny aneb zkušenost každé maminky

23. 4.  14 – 17 Tvořivé odpoledne: 
Veselé čarodějnice 

25. 4.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Stravování u nejmenších

25. 4.  14 – 16 SPECIFICKÉ 
PORUCHY UČENÍ

25. 4.  15.45 - 16.45 DEN PRO 
PŘÍRODU - seznámení s canisterapií, 
ekosoutěže, tvoření …

26. 4.  8 – 14 Medový den
28. 4.  8 – 17 Ekologická spotřeba 

a odpovědné nakupování
28. 4.  14.30 – 16 Zdravá dílna: 

Plněné košíčky
29. 4.  10.30 – 12 Klub Batole: 

Vybudujeme si přístřeší – tvoříme 
z kartonu 

Třebíčské centrum

Divadla a koncerty

Program pro školy

tvorbu studenti Katolického gymná-
zia Třebíč.

Středa 20. 4. 2016 v 19.00 – diva-
dlo Pasáž

POSLEDNÍ RECITÁL MARTY 
KUBIŠOVÉ

Středa 27. 4. v 19 – divadlo Pasáž
MĚSTSKÁ DIVADLA PRA ŽSKÁ 

– DIVADLO ROKOKO
Pere Riera: HODINA PŘED 

SVATBOU

Pátek 1. dubna v 8.30 a 10.15 
hodin – divadlo Pasáž

BABU A PAPOUŠEK – inscenace 
Naivního divadla Liberec

Středa 6. dubna v 9 hodin – pro 
děti MŠ a 1. stupně ZŠ divadlo Pasáž

NAŠEL SE MEDVĚD – pohádky 
z celého světa v podání herců Diva-
dla Krapet z Prahy.

Pondělí 25. dubna v 8.30 a 10.15 
hodin – divadlo Pasáž

SŮL NAD ZLATO – pohádku 
Boženy Němcové volně zpracova-
la B. Šimková, hrají herci DAPPRA -
HA.

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

Od pondělí 11. do středy 13. dub-
na

NIKDY NEJSME SAMI
Premiéra dramatu ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 14. do neděle 17. dub-
na

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍ-
ŘAT 3D

Repríza dobrodružné animované 
komedie USA v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 15. do středy 20. dubna
JAK BÁSNÍCI ČEKA JÍ NA 

ZÁZRA K
Premiéra komedie ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 18. do středy 20. dub-
na

KUNG FU PANDA 3  
Repríza rodinné dobrodružné 

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

Od čtvrtka 21. do středy 27. dub-
na Upozornění: čtvrtek – neděle ve 
3D, pondělí – středa ve 2D

KNIHA DŽUNGLÍ 3D
Premiéra animovaného rodinného 

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

Od pátku 22. do neděle 24. dubna
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA  3D 
Premiéra dobrodružného fantasy 

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

Od pondělí 25. do středy 27. dub-
na

PÁTÁ VLNA
Premiéra dobrodružného sci-fi  fi l-

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

Od čtvrtka 28. dubna do středy 4. 
května

BELLA A SEBASTIAN 2: DOB-
RODRUŽSTVÍ POKRA ČUJE

Premiéra rodinného fi lmu Francie 
v českém znění. 

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 29. dubna do středy 4. 
května

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Premiéra romantické komedie ČR. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení 

v 19.30 hod.
Čtvrtek 7. dubna  
MUŽ NA LANĚ
Premiéra  životopisného dramatu 

USA.

Čtvrtek 14. dubna
SILS MARIA
Premiéra dramatu Švýcarska/

Německa/Francie.

Čtvrtek 21. dubna
PRIDE 
Premiéra komediálního dramatu 

Velké Británie.

Čtvrtek 28. dubna
DALEKO OD HLUČÍCÍHO 

DAVU 
Premiéra romantického dramatu 

USA.
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V klubu Hájek byly vyhlášeny 
výsledky 46. ročníku ankety Sporto-
vec města Třebíče (původně Sporto-
vec okresu Třebíč). Místostarostové 
Vladimír Malý, Pavel Pacal, šestiná-
sobná vítězka ankety Naďa Dobešo-
vá i loňský vítěz Jiří Sýkora se těšili 
především na to, že předají ceny za 
prvenství v hodnocení odborníků i 
v hlasování čtenářů Romanu Eratovi. 

Ten byl ale v době vyhlašování 
mimo republiku, a tak větší pozor-
nost poutaly výsledky kategorie 
družstev. U odborné komise zvítě-
zili atleti Spartaku Třebíč, u čtená-
řů hokejisté Horácké Slavie. Ti si 
došli pro obojí prvenství i v kategorii 
družstev mládeže, ve čtenářském hla-
sování uspěl i jejich trenér Karel Vej-
melka a mládežnická reprezentantka 
Adéla Škrdlová. 

Nejlepším trenérem je dle komise 
atlet Jiří Kliner, nejlepším mládežní-
kem triatlonista Tomáš Kříž. Dvoj-
násobně nejúspěšnějším veteránem 
se stal podle očekávání Petr Mejz-
lík, v nové kategorii „sportovní akce 
roku“ zabodoval u odborníků Mezi-
národní atletický mítink žactva, u 
čtenářů pak půlmaraton Halahoje. 
Dvojí symbol mělo i uvedení nových 
členů Síně slávy. 

Prvním jmenovaným je Bohumil 
Pejzl, jeden ze zakladatelů třebíč-
ského organizovaného volejbalu, po 
řadu sezon kapitán a později trenér 
družstva mužů, druhým dlouhole-
tý sportovní a tělovýchovný pracov-
ník Otakar Kratochvíl, činný v klubu 
SHS Třebíč i v současnosti. 

Třebíčský volejbal slavil loni šede-
sát let, a tak bylo stylové, když se 
v průběhu vyhlašování všichni oce-
nění postupně podepisovali na dva 
volejbalové míče, které v jeho závěru 
obdrželi pánové Pejzl a Kratochvíl. 
Druhý jmenovaný měl loni výro-
čí osobní: v třebíčské tělovýchově 
působí přesně půl století. 

Životní jubilea oslavili či osla-
ví poslední tři ocenění: fotbalový 
činovník Jan Láník, někdejší vedou-
cí prvoligového družstva atletek a 
stále činná rozhodčí Eva Divišo-
vá a házenkářská legenda Miloslava 
Horáčková. 

Součástí programu bylo i předání 
fi nančních ocenění všem třebíčským 
sportovcům a sportovkyním, kte-

BOHUMIL PELZL, jeden ze zakladatelů třebíčského volejbalu, dlouholetý kapitán a později trenér třebíčských mužů, pře-
bírá od místostarosty Vladimíra Malého ocenění za vstup do Síně slávy třebíčského sportu. Foto: Josef Kropáč

Sportovci Třebíče byli vyhlášeni 
Roman Erat, atleti a hokejisté

O talentované sprintery nemě-
la Třebíč nikdy nouzi. Nejnověj-
ší běžecký objev se jmenuje Tobiáš 
Dvorský a na halovém MČR žactva se 
uvedl dvěma medailemi. V pražské 
Stromovce skončil nejprve druhý 
na šedesátce, následovalo prvenství 
na 150 m. Závodník Spartaku Třebíč 
přitom pokaždé svedl souboj s Holu-
bem z Kolína. 

V rozbězích na 60 m sice Dvorský 
dosáhl nejrychlejšího času za všech 

přihlášených (se 7,23 s vyrovnal 
krajský rekord Václava Bohutínské-
ho), ve fi nále však se 7,29 sekunda-
mi zůstal za Kolíňákovými zády. Na 
stopadesátce byl naopak v rozbězích 
nejrychlejší Holub, svěřenec Jiří-
ho Klinera ale v přímé konfrontaci 
zrychlil na 17,15 s a stal se mistrem 
republiky. Dvěma medailemi tak roz-
šířil třebíčskou kolekci z letošní haly, 
o niž se postarali výhradně členové 
Klinerovy tréninkové skupiny.   miz 

Tobiáš Dvorský skončil 
první a druhý na MČR

Sobota 12. března byla svátkem 
dříve narozených atletů. V pražské 
Stromovce se uskutečnilo 13. halové 
mistrovství v lehké  atletice. Tohoto 
mistrovství se zúčastnil Petr Motá-
lek, člen Spartaku Třebíč, který 
obhajoval loňský mistrovský titul. 
První jeho disciplínou byl běh na 
3000 metrů. 

Po doběhu v čase 10:27,12 minut 
a přepočtu věkovým koefi cientem 

to stačilo na třetí místo, přestože se 
proti loňskému mistrovství zlepšil o 
necelou vteřinu. 

V jeho doplňkové disciplíně, 1500 
metrů, po průměrném čase a po pře-
počtu skončil na čtvrtém místě.  Byl 
to dobrý test  připravenosti na blížící 
se MEM v hale, které se koná  od 29. 
března do 3. dubna v italské Anco-
ně a kterého se třebíčský závodní 
zúčastní.   -zt-

Motálek reprezentoval Třebíč

Judista Nechvátal bodoval
Velká cena Hradce Králové se uskutečnila na počátku března ve sportov-

ní hale v Hradci. Z celé České republiky a ze sousedního Polska se sjelo cel-
kem 481 závodníků z 48 oddílů. V této konkurenci startovali také dva úspěš-
ní judisté z TJ Spartaku Třebíč. Nejmladší třebíčský judista Radek Nechvátal 
zápasil v kategorii mláďat a ve váze do 27 kilogramů. V této kategorii a váze 
se sešlo celkem 31 soutěžících a Radek vybojoval nádherné třetí místo. Star-
ší žák Milan Rybnikář měl ve své kategorii a ve váze do 66 kilogramů celkem 
deset soupeřů, na stupních vítězů se však neumístil. -zt-

ří v loňském roce získali medaile na 
MČR, ME či MS. 

Výsledky 46. ročníku ankety 
Sportovec města Třebíče

Sportovní akce roku: dle komise: 
Mezinárodní atletický mítink žactva, 
ZŠ Benešova + atletický oddíl Spar-
taku Třebíč, dle čtenářů: Halahoj 
třebíčský půlmaraton, studentský 
klub Halahoj. 

Kolektiv mládeže: dle komise i 
dle čtenářů: starší dorost hokejistů 
Horácké Slavie Třebíč 

Kolektivy dospělých: dle komise: 
1. atleti Spartaku Třebíč, 2. hokejisté 
Horácké Slavie, 3. gymnastky Gym 
clubu Třebíč, dle čtenářů: hokejisté 
Horácké Slavie.

Trenér: dle komise: Jiří Kliner, 
atletika, Spartak Třebíč, dle čtenářů: 
Karel Vejmelka, hokej, Horácká Sla-
via,

Veterán dle komise i dle čtená-
řů: Petr Mejzlík, kvadriatlon, Spar-
tak Třebíč. 

Jednotlivci mládež: dle komi-

se: 1. Tomáš Kříž, triatlon, Spartak 
Třebíč 2. Sára Doležalová, plavání, 
Laguna, 3. Radka Březnová, triatlon, 
Spartak Třebíč, dle čtenářů: Adéla 
Škrdlová, hokej, Horácká Slavia Tře-
bíč.

Jednotlivci dospělí: dle komi-
se: 1. Roman Erat, hokej, Horác-
ká Slavia, 2. Bára Doležalová, atleti-
ka, Spartak Třebíč, 3. Vojtěch Fiala, 
taekwondo, TJ Třebíč, dle čtenářů: 
Roman Erat, hokej, Horácká Slavia.

Síň slávy třebíčského sportu: 
Bohumil Pejzl a Otakar Kratochvíl

Ocenění při příležitosti životní-
ho jubilea: Miloslava Horáčková, 
Eva Divišová, Jan Láník

Přehled fi nančně oceněných 
medailistů podle sportovních 
organizací:

Baver: Eliška Dočkalová, Gym 
club Třebíč: družstvo žen, Klub 
ledních medvědů: Zdeněk Miko-
láš, Laguna: Sára Doležalová, 
Nuclears: družstvo žáků do 11 let, 
družstvo žáků do 13 let, družstvo 
žáků do 15 let, členové družstva ČR 
žáků do 12 let Fejta, Malena, Mina-
řík, Šabacký, členové družstva žáků 
ČR do 15 let Hlouch, Krejčiřík, Váv-
ra, Vostal, člen družstva ČR dorostu 
Radim Novotný, Ski Tour: Kristý-
na Neumannová, Spartak Třebíč: 
Bára Doležalová, Tomáš Vilímek, 
Petr Veleba, Stanislav Marek, Petr 
Motálek, Tomáš Kříž, Petr Mejzlík, 
Milan Procházka, TJ Třebíč: Mar-
tin Hanák, Marie Vojtková, Vojtěch 
Fiala, Tomáš Sotolář, Jiří Matoušek, 
Alžběta Adámková, družstvo mužů 
taekwondo. Milan Zeibert
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
- Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

2. 4. 2016 Jarní procházka na 
Dalešickou přehradu, turistický 
pochod ve Vladislavi, start v soko-
lovně, trasy pěší a cyklo 27 až 46 km 
vedou po nově přeložené trase přes 
Čermákův mlýn a nové trase přes 
Kozlovské skály. Trasy vedou i na 
Holoubek, Hartvíkovice, Wilsono-
vu skálu a Koněšín. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.18, 8.39 / z Boro-
viny v 6.03, 8.25. Návrat vlakem z 
Vladislavi v 13.06, 15.09, 17.06.

9. 4. 2016 Neznámé údolí Doub-
ravy. Ze Spačic přes vodní nádrž 
Pařížov, zříceninu hradu Lichnici, 
NS Krajem Železných hor, kame-
nité Chitt ussiho údolí a Ronov nad 
Doubravou do Žlebů k bílým jele-
nům. V Třemošnici zámek, cestou 
Berlova vápenka a Lovětínská rok-
le. Celá trasa 17 km, možnost pro-
dloužení i zkrácení. Odjezd autobu-
sem v 6.00 až 6.20 z různých míst 
Třebíče.

9. 4. 2016 Vítání jara na rozhled-
ně Rosička, turistický pochod, trasa 

libovolná, mezi 9.00 a 17.30 hod. je 
třeba projít přes rozhlednu Rosič-
ka. V okolí lze zhlédnout několik 
betonových soch - Mamuta, Sochu 
koně, Hamroně a Mamlase. Odjezd 
autobusem z Třebíče v 6.56. Návrat 
ze Žďáru vlakem v 15.30, 17.30 
(přes H. Brod a Jihlavu) nebo auto-
busem v 16.05.

10. 4. 2016 Kolem trnavských 
rybníků ke konikleci, turistická 
vycházka v Trnavě, start v klubovně 
KČT ve 12.30 – 13.00 hodin, tra-
sa pěší 7 - 12 km. Do Trnavy každý 
individuálně.

16. 4. 2016 Oblastí klidu Tře-
bíčsko, turistický pochod v Třebíči, 
start v klubovně KČT u Babáku od 6 
do 10 hod., Cyrilova ulice. Pěší trasy 
16, 28, 37 a 46 km vedou přes roz-
hledny Vaňkův vodojem a Pekelný 
vrch přes Slavice, Dobrou Vodu, Val-
díkov, Hostákov a Vladislav. Cyklo 
trasy 27 až 68 km vedou na Mikulo-
vice a Mařenku, nebo na Balinské a 
Nesměřské údolí a údolí Oslavy. 

17. 4. 2016 Zahájení cyklotu-
ristické sezóny na Jihlavsku, start 
v 9.00 hod. Masarykovo náměstí, 
Jihlava, trasy 30 - 50 km. Doprava 

na kole individuální, lze využít vlak 
z kterékoliv zastávky.

23. 4. 2016 Rouchovanská 25 – 
krajem Vítězslava Nezvala, turistický 
pochod, start v sokolovně Rouchova-
ny v 8.00 hodin, trasy pěší 5, 7, 10, 15 a 
25 km. Do Rouchovan svými auty.

23. 4. 2016 Hvězdicový pochod 
do Budíkovic, turistický pochod, start 
libovolný, cíl 10.00 - 15.00 hod. hos-
půdka U Lenina, Budíkovice.

23. 4. 2016 Putování za lidovou 
architekturou, turistický pochod v 
Daňkovicích, start 8.00 – 10.00 hod. 
v Daňkovicích, trasy pěší 14 a 30 km, 
cyklo44 km. Do Daňkovic svými auty.

23. 4. 2016 Chotěbořské putování, 
turistický pochod v Chotěboři, start 
v 7.00 hodin Asijská restaurace, tra-
sy pěší 5, 15, 25, 50 km, cyklo 20, 40, 
70 km. Odjezd autobusem z Třebíče v 
6.56, návrat ze Žďáru vlakem v 15.31, 
17.32.

23. 4. 2016 Za krásami okolí 
Nedvědice, turistický pochod, start 
v sokolovně Nedvědice, trasy pěší 
9, 14, 30 a 50 km, cyklo 23 a 50 km. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.18 
/ z Boroviny v 6.03, přestup v Brně. 

Návrat vlakem z Nedvědice v 14.01, 
16.01, 17.01.

24. 4. 2016 Třebíč - Jaroměřice 
- Hostim - Boskovštejn - Jevišo-
vice - Rozkoš - Příštpo - Jaroměři-
ce - Boňov - Lipník - Střítež (cyklo 
74 km). Lze zkrátit o 17 km (vlakem 
do Jaroměřic). Na trase Ratibořice 
(kozí farma), Jaroměřice (zámek), Jiři-
ce (rozhledna), Boskovštejn (muze-
um kol), Jevišovice (muzeum), údolí 
Rokytné (sněženky). Sraz účastníků 
v 8.30 poliklinika Vltavínská, Třebíč 
nebo 9.48 nádraží ČD Jaroměřice.

28. 4. 2016 Čarodějnice na turis-
tické základně u Babáku. Přijďte se 
pobavit od 16.00 hodin, vezměte si 
masky.

30. 4. 2016 Přímělkov – Rokštejn 
– údolí Brtničky – Komárovice – 
Příseka – Uhřínovice – Brtnice (17 
km). V Přísece navštívíme Muzeum 
autíček (10 tisíc exponátů) včetně 
prohlídky zámku. V Uhřínovicícch 
se zastavíme u pivního automatu 
(místní pivo Ruprenz). V Brtnici je 
k vidění zámek, sýpka, kaple, Židov-
ský hřbitov a muzeum J. Hoff mana. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 7.35 
/ z Boroviny v 7.39. Návrat autobu-
sem z Brtnice v 12.20, 14.30, 16.30.
 -zt-

Turnaj přípravek judistů se uskuteč-
nil v sobotu 19. března v Brně. Potka-
lo se na něm  204 závodníků různých 
věkových i váhových kategorií z cel-
kem 24 oddílů z celé České republiky. 
Mezi nimi soutěžilo také šest třebíč-
ských judistek a judistů. 

Zuzana Fixová, Lucie Klímová a 
Šimon Říha startovali na závodech 
úplně poprvé. Přesto si odvezli krás-
ná umístění na stupních vítězů. Zuza-
na Fixová obsadila v kategorii starších 
žákyň třetí místo. 

Lucie Klímová skončila o příčku 
výše, a získala tak druhé místo. Dal-
ší závodnický nováček a mladší žák 
Šimon Říha vybojoval bronzové 
umístění. 

Zkušený judista Milan Rybnikář 
obhájil ve své kategorii starších žá-
ků a ve váze do 62 kg krásné druhé 
místo. 

Nejmladší třebíčští závodníci Sára 
Vaníčková a Radek Nechvátal pora-
zili všechny soupeře, a získali tak 
první místa.   -zt-

TŘEBÍČŠTÍ judisté se v Brně neztratili. Foto: archiv oddílu

Přivezli šest medailí
Král českých krosařů Petr Vitner 

vyhrál po čtvrté za sebou Běh Loren-
zovými sady a opět to bylo v traťo-
vém rekordu. Zatímco loni stáhl o 
půl minuty nejlepší čas svého před-
chůdce Kourka, tentokrát na cestič-
kách v Lísčí ubral další tři vteřiny. To 
vše v sólo závodě od startu do cíle, 
kde čekal více než minutu na doběh 
druhého v pořadí. 

Každoroční atletické vítání jara 
prostřednictvím nejstaršího přespol-
ního běhu na Moravě má už od roku 
2000 neměnnou jistotu v podo-
bě prvenství vynikajících běžců 
z Nového Města na Moravě. Po sed-
mi triumfech dnešního trenéra Petra 
Hubáčka následovalo šest vítězství 
reprezentanta Lukáše Kourka a nyní 
jsme už čtyři roky v éře Vitnerově. 

Mezi ženami stejně suverénně 
vyhrála rovněž novoměstská Kateři-
na Pulgretová. Z pořádajícího Spar-
taku Třebíč se nejvíce dařilo Marku 
Jelínkovi a Lucii Dobrovolné. Kro-
mě kvalitních výkonů v kategoriích 
dospělých je potěšitelný i vysoký 
počet účastníků.  Se všemi mládež-
nickými kategoriemi včetně nesou-
těžního běhu atletické školky to bylo 
178 startujících.  

Z výsledků 77. Ročníku Běhu 
Lorenzovými sady: Muži 4,5 km 

(Memoriál Josefa Popeláře): 1. Vit-
ner (Nové Město na Moravě) 13:21 
(traťový rekord), 2. Šacl (Pardubi-
ce) 14:28, 3. Palán ( Jihlava) 14:33, 
6. Jelínek (Spartak Třebíč) 16:12. 
Ženy 2,4 km: 1. Pulgretová (Nové 
Město na Moravě) 8:36, 2. Ráčková 
(Velké Meziříčí) 10:34, 3. Dobro-
volná (Spartak Třebíč) 10:36. Vítě-
zové a umístění domácích v mlá-
dežnických kategoriích: Dorost 
2,4 km:  Kulíšek 7:18 (Nové Město 
na Moravě). St. žáci 1,4 km: Kabr-
da 4:13 (Nové Město na Moravě). 
St. žákyně 800 m: Šaclová (Nové 
Město na Moravě) 3:00, 5. Všeteč-
ková (Spartak Třebíč) 3:09. Ml. žá-
ci 800 m: Vokoun (Velké Meziříčí) 
2:58, 2. Trojan 3:00, 3. Kneslík 3:03 
(oba Spartak Třebíč). Ml. žákyně 
600 m: Kováčová (Havlíčkův Brod) 
1:57, 4. Doležalová (Spartak Třebíč) 
2:03. Přípravka: St. chlapci 600 
m: Bratršovský 2:06, 3. Caha (Spar-
tak Třebíč) 2:15. St. dívky 500 m: 
Horákovská (Nové Město na Mora-
vě) 1:44, 7. Neugebauerová (Spar-
tak Třebíč) 2:00. Ml. chlapci 400 
m: 1. Prášil 1:35, 2. Brada 1:37, 3. 
Beneš 1:38 (všichni Spartak Třebíč). 
Ml. dívky 400 m: Čížková ( Jihlava) 
1:32, 4. Kremláčková (Spartak Tře-
bíč) 1:47.   miz  

Vitner opět zlepšil rekord 
Lorenzových sadů

Judisté bodovali
Za účasti rekordních 951 startujících ze Slovenska, Běloruska,  Ukrajiny, 

Polska a České republiky se konal mezinárodní turnaj v judo GP Ostrava 
2016, jehož výsledky jsou započítávány do Českého poháru. 

V soutěži, kde startovalo 596 žáků a žákyň, mezi startujícími nechyběli 
vybraní zástupci oddílu judo TJ Spartak Třebíč. 

Dalšího  vynikajícího umístění dosáhla starší žákyně Patricie Čopfová, kte-
rá získala stříbrnou medaili za 2. místo ve váhové kategorii do 63 kg. První 
výrazný úspěch na mezinárodní soutěži získala Sára Vaníčková 3. místem ve 
váhové kategorii do 32 kg.  -zt-



STRANA  32 TN - DUBEN 2016Inzerce

P Ř E K V A P Í  V Á S ,  Ž E  V Š E  J E  Z A H R N U T O  V  C E N Ě .

N OV Ý  F I AT  T I P O .  S TAČ Í  M Á L O ,  A BY S T E  Z Í S K A L I  H O D N Ě .

www.fiat.cz
Nabídka platí pouze při odkupu starého vozu. Kombinovaná spotřeba 4,1–6,3 l/100 km, emise CO2 108–146 g/km. Na všechny vozy se 

vztahuje 2letá zákonná záruka a navíc 3 roky rozšířené záruky s limitem do 100 000 km. Zobrazený model je pouze ilustrační. Nabídka platí 

jen do vyprodání zásob. Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz. 

• Výjimečně prostorný interiér

•   Zavazadlový prostor 
  o objemu 520 l 

• Zadní parkovací senzory

• Klimatizace

• 6 airbagů

•  Kola z lehkých slitin

299 000 Kč

N OV Ý  F I AT  T I PO
O PE N I N G  E D I T I O N

AUTO Šafránek,s.r.o, Spojovací 1344, TŘEBÍČ
tel. 724 742 143, 568 847 870, www.auto-safranek.cz
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