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O vítězství v krajské soutěži 
informačních center se nejvíce 
zasloužila Pavlína Pojerová. 

 Antonín Zvěřina

Dubnové setkání starostů měst a 
obcí Kraje Vysočina s radou kraje se 
uskutečnilo v Třešti. Při té příležitos-
ti byly vyhlášeny výsledky soutěže 
Turistických informačních center 
v kraji.

„V kategorii obcí nad deset tisíc oby-
vatel Třebíč zvítězila,“ konstatoval 
starosta Pavel Janata. Cenu převzal 
Janata a na tiskové konferenci ji pře-

dal do povolaných rukou ředitelce 
městského kulturního střediska Jaro-
míře Hanáčkové.

„Je to významné ocenění, podle infor-
mací jsme zvítězili s výrazným násko-
kem. Měli jsme dvakrát tolik bodů 
jak druhý v pořadí,“ zdůraznil Jana-
ta. Hanáčková ocenila práci Pavlíny 
Pojerové, která z rukou starosty pře-
vzala dárkový koš.

„To je ta osoba, která se o vítěz-
ství zasloužila. Dává údaje do kraj-
ské databáze. Říká, že ji to zabere tři 
dny v měsíci, ale kromě nich musí také 
shromáždit veškeré poklady,“ ocenila 
Hanáčková.  

Zdůraznila, že Třebíč má pod jed-
nou hlavičkou kulturu a cestovní 
ruch, což považuje za správný krok. 
„Zadáváme a propagujeme všech-
ny naše akce, ale nejen je, ale i dalších 
pořadatelů, a určitě i to přispělo k naše-
mu vítězství,“ nastínila Hanáčková.  

K blahopřání se připojila radní 
Marie Černá. „Musíme si uvědomit, 
jak tito zaměstnanci pomáhají k pro-
pagaci města, a toto ocenění jim přeji 
a gratuluji,“ poznamenala. Zdůrazni-
la, že turisté si často obrázek o měs-
tě udělají právě z práce informačních 
center. 

 (Pokračování na str. 2)

Třebíč vyhrála v krajské soutěži 
o nejlepší informační centra

DEN ZEMĚ: Letošní Den země přilákal na Karlovo náměstí v Třebíči všechny generace, ale dopoledne patřilo zejména 
dětem.  Foto: Antonín Zvěřina

Upraví ledárnu 
Akce Stavební úpravy zámecké 

ledárny a zámeckého příkopu v Tře-
bíči zná svého zhotovitele. Ten veš-
keré práce provede za necelých pět 
milionů korun bez daně.  Práce 
začnou v polovině května a skončí 
v polovině září.     -zt-

Přijede misionář
Při sbírce na varhany v kostele sv. 

Martina o Velikonocích se vybralo 
64.270 korun. Farní pout do Slav-
kovic, Žďáru a Obyčtova se koná 
v sobotu 14. května. Misionář Petr 
Krenický navštíví v pondělí 9. května 
Třebíč. Bude sloužit mši v bazilice sv. 
Prokopa  v 18 hodin a po mši bude 
beseda. 

Paprsek naděje - Centrum služeb 
pro podporu duševního zdraví Tře-
bíč zve na autorské čtení knihy 
Michaely Malé: Homo psychoti-
cus. Koná se ve středu 18. května v 
deset hodin v Paprsku naděje. Kniha 
obdržela Čestnou cenu Výboru Psy-
chiatrické společnosti. -zt-

Rozdělili peníze
Grantový systém Zdravého města 

pro letošní rok se uzavřel. Letos se 
sešlo 164 žádostí, z nich příspěvek 
obdrží 96. Celkem požadovaly různé 
subjekty téměř čtyři miliony korun, 
Grantový systém vyplatí 2,528 milio-
nů korun.  -zt-

Chtějí pronajmout 
pozemek

Záměr pronajmout pozemek o 
výměře 1640 metrů čtverečních 
v lokalitě Borovina za železničním 
přejezdem ve směru na Poušov při-
jala rada města v Třebíči. Pronajíma-
tel tam hodlá vybudovat areál pro 
sklad užitkové vody. Místostarosta 
Vladimír Malý (ČSSD) vysvětlil, že 
pozemek v majetku města se nyní 
k ničemu nevyužívá.  -zt-



STRANA  2 TN - KVĚTEN 2016Aktuality

Třebíčské noviny připravi-
ly seriál článků, které mají 
vysvětlit, o co se jedná, když se 
řekne incoming. V květnovém 
čísle otiskujeme třetí část.

 Antonín Zvěřina

Po nezdařilých jednáních o výku-
pu pozemků po levé straně silnice 
směrem na Pocoucov nezbylo, než 
se zaměřit na poslední možnost – na 
pravou stranu. Lokalita za pekárnou 
vypadala podle vlastnictví pozemků 
také dosti komplikovaně. Sice tam 
bylo oproti dvaceti majitelům pouze 
šest, ale zato ve složitějším systému. 

Jsou tam například pozemky, kte-
ré  vlastní tři majitelé určitým spo-
lupodílem. Navíc jsou to lidé žijící 
mimo Třebíč, dokonce v zahraničí 
– v Rakousku, v Rusku. Určitou část 
pozemků měl ve vlastnictví  i Pozem-
kový fond ČR. 

„Pustil jsem se do jednání a dopiso-
vání. Musím říct, že to bylo korektní 
jednání. Došli jsme ke shodě a podaři-
lo se nám dát dohromady plochu 8,3 

hektaru,“ naznačuje místostarosta 
Pavel Pacal. 

Padla společná dohoda, že měs-
to pozemky odkoupí za částku 400 
korun za metr čtvereční. Pro město 
to je suma 27 milionů korun, což je 
sice hodně velká částka, ale na dru-
hou stranu cena za metr čtvereční  je 
přijatelná, protože představa vlast-
níků na druhé straně od silnice byla 
několikanásobně vyšší. 

Z Třebíče až do Vídně
„Na pravé straně od silnice smě-

rem na Pocoucov jsme začali nejdří-
ve jednat s paní doktorkou Ramešo-
vou, která bydlí ve Vídni. Zastupoval 
ji její strýc, který také bydlí v Rakous-
ku. Všechny jsme oslovili písemně a 
on přijel z Rakouska na setkání jako 
zástupce paní doktorky. Představil 
jsem mu   náš  záměr nové průmyslové 
zóny. Jejich pozemek byl zásadní. Mají 
ho uprostřed a je největší. Kdyby nám 
vlastník toho prostředního řekl ano a 
ti sousední ne, tak to stejně padá celé. 
Hlavou se mi honily různé varianty a 

přiznávám, že to nebylo vůbec jedno-
duché, pustili jsme se do něčeho, u čeho 
jsme vůbec netušili, jak to dopadne,“ 
vypráví o začátcích jednání s vlastní-
ky Pacal. 

Po hodinovém rozhovoru a vysvět-
lování zmíněný strýc paní doktorky 
pochopil, o co město usiluje. Vzal si 
podklady a odjel do Vídně i s infor-
mací, že město má podle znaleckého 
posudku horní strop ceny za metr 
čtvereční, a to 500 korun. 

Zanedlouho přišla zpráva, že to 
prodají. „Napsali mi, že to prodají za 
400 korun za metr čtvereční. Doslo-
va mě jejich přístup šokoval. Své roz-
hodnutí vysvětlili tím, že chtějí, aby 
se jejich rodné město posunulo a aby 
mohlo dále rozkvétat,“ popisuje Pacal. 

…a taky do Moskvy
Nejsložitější majetková transakce 

je u ploch, které obepínají pozemek 
paní doktorky Ramešové. Tyto plo-
chy vlastní ze dvou pětin paní Divi-
šová z Prahy, z jedné pětiny paní 
Šmeralová, což je vnučka Bohumíra 

Šmerala, a dvě pětiny vlastní Pozem-
kový fond ČR.

„Neměli jsme na ně kontakt. Podařilo 
se mi získat kontakt na jejich mamin-
ku. Kdysi to vlastnil jejich tatínek, ten 
ale zemřel. Předal pozemky dceři a na 
dceru jsem získal e-mail. Byla to dlou-
há jednání, které jsme vedli pouze elek-
tronicky kvůli rodinné situaci majitel-
ky. Zajímala se o ekologické hledisko, 
co tam vyroste a jak bude mít město 
zónu pod kontrolou. 

Nešlo jí o peníze, ale o veřejný zájem. 
Přesto, že o její pozemek měli zájem 
různí developeři, rozhodla se, že pokud 
pozemek prodá, tak jedině ve veřejném 
zájmu. 

Po třech měsících mi řekla, že díky 
našemu odhodlání a mému vysvětlo-
vání a korektnímu jednání pozemek 
prodá.  Neproběhlo ani jedno osob-
ní setkání, veškerá komunikace byla 
přes e-mail a telefon,“ vypravuje další 
část příběhu Pacal.  A pak také zís-
kali plnou moc od paní Šmeralové z 
Moskvy. Konečně tedy byly důležité 
pozemky připraveny ke koupi měs-
tem Třebíč. 

Incoming znamená zvýšit zaměstnanost - III.

DÁRKOVÝ koš převzala z rukou starosty Pavla Janaty Pavlína Pojerová, vítěz-
ství potěšilo ředitelku městského kulturního střediska Jaromíru Hanáčkovou. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Třebíč vyhrála v krajské...

(Dokončení ze str. 1)
Pokud jde o platové výměry, 

Hanáčková vysvětlila, že se odvíjejí 
podle platných tabulek a doby trvání 
zaměstnaneckého poměru. Pohybují 
od 14 do 18 tisíc hrubé mzdy. 

„Chápu, že jsou nízké. Děvčata musí 
mít jazykové znalosti a mají i vysoko-
školské vzdělání. Bohužel je to tak,“ 
netajila Hanáčková. Poznamenala, že 
i tak je o práci v Turistických infor-
mačních centrech velký zájem. 

„Když pořádáme výběrové řízení, 

hlásí se nám 20 až 30 zájemců. Musí-
me přihlížet k jazykovým znalostem a 
orientací v cestovním ruchu. Vysoko-
školské vzdělání je výhodou. Stále tedy 
převažuje poptávka po místech před 
nabídkou,“ naznačila Hanáčková.

Pro práci informačních center je to 
výhoda, protože tam pracují lidé na 
úrovni a tvoří dobrý kolektiv. Připus-
tila, že mnoho pracovnic tam začína-
ly jako brigádnice. Připomněla, že 
v letních měsících musí centra zhru-
ba zdvojnásobit počet pracovníků.

Po šesté se letos vypravili třebíčští radní na pomoc přírodě v rámci akce 
Čistá Vysočina. V posledních letech se zaměřují na příkopy ve směru z Tře-
bíče na místní část Račerovice. 

„V letošním roce jsme nasbírali o dva pytle méně než v roce loňském,“ upozor-
nila radní Marie Černá. To ji potěšilo, protože to signalizuje, že stav v tomto 
úseku se lepší. Raritou se stal nález pánského spodního prádla a rozšklebené 
kozačky. Černá upozornila, že další úseky okolo Třebíče si za své berou školy 
či další různé organizace. Evidenci registruje kraj.    -zt-

Radní pomohli přírodě

Svatební veletrh – svatba na zám-
ku, třetí ročník, se uskuteční na zám-
ku v Náměšti nad Oslavou sobotu 
21. května od 13 do 18 hodin. 

Koná se ve ve spolupráci s občan-
ským sdružením Míša & Míša pro 
pomoc handicapovaným.

Programem veletrhu bude po celý 
den provázet Sabina Laurinová. 
Vyvrcholením veletrhu bude oprav-
dová svatba pána na vozíku v zámec-
kém parku. 

Svatební obřad začíná v 18 hodin. 
Návštěvníci zámku se již v pátek 
musí připravit na omezení, kdy 
z důvodů přípravy veletrhu bude 
uzavřena prohlídková trasa Repre-
zentační prostory. 

V sobotu 21.  května nebude běžný 
návštěvnický provoz na žádné z pro-
hlídkových tras, prohlídka zámku 
bude v čase 13 až 18 hodin součástí 
návštěvy veletrhu. -zt-

Svatební veletrh na zámku 
pomůže handicapovaným

Všech šedesát osm dětských hřišť 
prošlo každoroční technickou kon-
trolou. Ta posuzuje jednotlivé her-
ní prvky i hřiště jako celek, hodnotí 
rizika, která by mohla vést ke vzniku 
úrazu i stav a vhodnost povrchů, tlu-
mících náraz. Revizí prošlo také 29 
hřišť na míčové hry.

Všechna hřiště byla zhodnocená 
jako provozu schopná. U některých 
byly zjištěny menší závady, jako je 

vyšlapaný povrch kolem herních 
prvků, povolené šroubky nebo chy-
bějící krytky na šroubky či uvolněné 
závěsy, kotvení nebo sítě.

Všechny zjištěné závady, včetně 
nutnosti zatmelení a přebroušení 
skluzavek, odstraní pracovníci odbo-
ru dopravy a komunálních služeb 
Městského úřadu v Třebíči do konce 
dubna. Následovat bude také výmě-
na písku ve všech pískovištích. -zt-

Dětská hřiště prošla revizí
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Třebíčský místostarosta Pa-
vel Pacal poběží nejen za se-
be, ale i za Aleše Dennera. 

 Antonín Zvěřina

„Běhám dlouho a rád, protože mě to ba-
ví,“ vyznává se ze svém záliby místosta-
rosta Pavel Pacal. Proto běžel v sobotu 
2. dubna v Praze půlmaratón. „Byla to 
pro mě příprava na Pražský maratón, 
který se poběží v neděli 8. května,“ vy-
světluje. 

Přiznává, že si chtěl osahat prostředí 
přímo na místě. Netají, že půlmaratónů 
již několik absolvoval. „Byla to zkouška, 
co moje tělo vydrží,“ připouští. 

Zdůrazňuje, že maratón nepoběží jen 
pro sebe, ale také pro postiženého Ale-
še Dennera z Okřešic. Ten trpí svalo-
vou dystrofií. „Čeká ho druhá fáze léčby 
a shání se inanční prostředky, které to 
umožní,“ podotýká Pacal. 

Připomíná, že první fáze implantace 
kmenových buněk se už v Izraeli usku-
tečnila. „Jen bezpodmínečně nutná, aby 
se zdravotní stav Aleše posunul dál,“ vy-
světluje Pacal.  

Proto se rozhodl, že za každou minu-
tu, kterou trať uběhnu pod čtyři ho-
diny, přispěje na účet pro léčbu Aleše 
prostřednictvím sdružení FOR JANE 
částkou 777 korun. 

„Chci vyzvat všechny ostatní běžce ne-
jen z Vysočiny, ale z celé republiky, kte-
ří Pražský maratón poběží, aby také na 
konto přispěli. My běhat můžeme, on ne-
může ani chodit,“ upozorňuje Pacal.

Doplňuje, že v současné době je na 
kontě zhruba půlmilionu korun. Nyní je 
potřeba ještě zhruba jednou tak velká 

částka. Odlet Aleše do Izraeli by se měl usku-
tečnit na konci léta či na začátku podzimu.  

Věří, že se mu podaří dosáhnout času zhru-
ba 3 hodiny 40 minut. „Pokud to bude lepší, 
budu samozřejmě rád,“ říká. Připouští, že za 
hlavní považuje, aby se cítil dobře po doběhu. 

Pacal nepoběží první maratón, už jeden ab-
solvoval ve Vídni a tam jeho čas čtyři hodiny 
překročil. „Pevně doufám, že tentokrát bude 
lepší,“ věří Pacal. 

Běhání se pro něj stalo naprosto nezbytnou 
zálibou. Běhá čtyřikrát až pětkrát týdně. „Teď, 
když se maratón blíží, nechci, aby mě zastihl 
někde na 35 kilometru nepřipraveného,“ sdě-
luje.  

Nyní proto běhá až 70 kilometrů týdně. Nej-
oblíbenější trať má ve směru na Slavice, Mi-
kulovice, Horní Újezd, Pekelňák. Je to i z toho 
důvodu, že bydlí v třebíčské čtvrti Horka-
Domky. Někdy využije i ovál na stadionu. „Ra-
ději ale mám přírodu,“ netají Pacal. 

Upozorňuje, že u těchto delších tratí se star-
tuje ve vlnách A,B, C, D a dál. „U toho půlmara-
tónu jsem byl někde uprostřed. Atmosféra byla 
úžasná, jen člověk musí prvních deset kilomet-
rů pozor, aby někomu nešlápl na nohu,“ pozna-
menává Pacal. Má za to, že mezi závodníky 
panuje velká tolerance.  

Myslí si, že běh je nádherný relax, při kte-
rém si člověk vyčistí hlavu, srovná myšlenky 
a také se tím trénuje vůle, vytrvalost. Má ra-
dost, že se běhu začíná věnovat stále více lidí 
v okolí.  

Upozorňuje, že klub Atletic Třebíč pořádá 
běhání pro veřejnost, kdy se schází spousta 
běžců, kteří běhají pro radost.  Pokud jde o 
Pražský maratón, zúčastní se ho víc závodní-
ků z Třebíče. Na půlmaratónu viděl Pavla Bu-
lanta, ale společnou dopravu třebíčští běžci 
neplánují.  

PAVEL PACAL při běhu na pražském půlmaratónu.
 Foto: archiv P. Pacal

TŘEBÍČSKÉ MUZEUM reprezentoval ve Španělsku ředitel Jaromír Martínek.
 Foto: archiv  muzea

Během pomůže postiženému chlapci

Pořádají olympiádu
 Dyslektická olympiáda se uskuteč-
ní po sedmnácté na Základní škole v 
ulici Kpt. Jaroše ve čtvrtek 12. květ-
na od 8.30 hodin. Jedná se o akci, kte-
ré se účastní žáci nejen z Třebíčska. V 
minulém roce se do soutěže přihlásilo 
na čtyři desítky družstev z 24 různých 
základních škol celého Kraje Vysočina. 
 -zt-

Věřící navštíví Žďár
Poutní výlet k Bráně milosrdenství 

do Žďáru nad Sázavou, na Zelenou ho-
ru a do Jimramova se uskuteční ve čtvr-
tek 19. května. 

IX. pěší pouť mužů z Vranova nad Dy-
jí do Jevišovic ke sv. Josefovi se koná v 
neděli 1. května. 

Ve třináct hodin se vychází od koste-
la ve Vranově. Po příchodu do Jevišovic 
bude svátostné požehnání. Délka trasy 
je 25 kilometrů.   -zt-

Muzeum Vysočiny Třebíč bylo je-
diným českým zástupcem ve finálo-
vém kole prestižní mezinárodní sou-
těže EMYA 2016. Začátkem dubna 
se uskutečnilo ve Španělsku, kde se 
o titul Evropské muzeum roku 2016 
ucházelo 49 muzeí z celé Evropy. 

„Cena EMYA je vyhlašována Evrop-
ským muzejním fórem pod záštitou 
Rady Evropy a jejím hlavním cílem je 
ocenit inovativní procesy v evropském 
muzejnictví. Naše Muzeum Vysočiny 
Třebíč se prezentovalo velmi působi-
vě, obdrželo o iciální certi ikát a i na-
dále může užívat titul Nominee EMYA 
2016,“ informovala radní Kraje Vyso-
čina pro oblast kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu Marie Kru-
žíková.

Finále 39. ročníku mezinárodní 
soutěže letos hostila města San Se-
bastiano a Tolosa, zasazená v krásné 
baskické přírodě na břehu Atlantic-
kého oceánu. Během mezinárodního 
konferenčního setkání nejlepších ev-
ropských institucí se ve dvou dnech 
představilo v zajímavých a mnohdy 
i velmi působivých prezentacích 47 
nominovaných muzeí ze všech koutů 
Evropy. 

Všichni zúčastnění se mohli dozvě-
dět mnoho informací o jednotlivých 
muzeích prostřednictvím modero-
vaného interview, seznámit se s je-
dinečným předmětem příslušného 
muzea a vyslechnout mnoho dalších 
zajímavostí od svých kolegů muzej-
níků.

Třebíčské muzeum prostřednic-
tvím Lucie Pálkové zapůsobilo svou 
milou a kultivovanou prezentací, ve 
které byla výstižně představena orga-
nizace i město Třebíč. Její vystoupení 
bylo doplněno ukázkou originálního 
sbírkového předmětu – samurajské 
zbroje – i s příběhem, jak se tato ku-
riozita dostala do muzejních sbírek. 

Muzeum Vysočiny Třebíč se na ši-
rokém muzejním fóru předvedlo ja-
ko jediné muzeum, které se zabývá 
všemi základními muzejními obory 
a také se napříč těmito obory prezen-

tuje díky úspěšnému projektu Zámek 
Třebíč – modernizace zámku a zpří-
stupnění nových expozic. Zároveň 
prokázalo, že může směle a důstojně 
obstát ve srovnání i s těmi nejlepšími 
muzei Evropy.

Mezinárodní porota, která postup-
ně během loňského roku navštívila 
všechna nominovaná muzea, nako-
nec v silné konkurenci zvolila vítěze - 
Evropské muzeum roku 2016 odnes-
lo POLIN: Muzeum historie polských 
Židů z polské Varšavy. -zt-

Muzeum reprezentovalo republiku
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Miroslav Koupil napsal pro svoje žáky 
poutavou jednoaktovku Větší nebo menší 
člověk.   

 Antonín Zvěřina

Premiéru jednoaktovky Větší nebo menší člověk 
uvedlo Divadélku Safraporte Obchodní akademie 
a Hotelové školy Třebíč v úterý 19. dubna v sále 
budovy v Borovině. Scénář napsal a režie se ujal 
Miroslav Koupil, účinkovali Stanislav Binder, Sil-
vie Pikartová, Monika Jeřábková, Hana Havlíková 
a principál Koupil. 

Ten v úvodu přednesl jednu ze svých nonsenso-
vých básní, pak už dostali prostor žáci školy. Na 
závěr předala ředitelka školy Libuše Kolářová Kou-
pilovi kytici k jeho šedesátinám. Třebíčské noviny 
si vzaly na paškál mladé účinkující.

Vcítit se do role
„Vcítit se do toho, dívat se na lidi, jak reagují, třeba 

když se jim něco líbí, že jim děláme radost,“ odpoví-
dá na otázku, co se jí na hraní líbí, Silvie. Netají, že 
by ji divadlo lákalo, ale není si zcela jistá, zda pro to 
má předpoklady.

Monika přiznává, že ji práce v divadélku strašně 
baví. „Pracuji na tom, co mě naplňuje, a předvádím 
to divákům,“ přemítá. Divadlo je práce s českým 
jazykem, jak na tom Monika je? „Čeština nepatří 
mezi mé nejoblíbenější předměty,“ říká. 

Pokud jde o divadlo, měla zkušenosti ze Základ-
ní školy Horka-Domky, kdy vystupovala pod vede-
ním Ireny Nahodilové. „Byli jsme také menší diva-
dlo a prosadili jsme se až do Prahy, kde jsme skončili 
na krásném druhém místě,“ prozrazuje.

Hana měla asi větší trému než při představení. 
Tak klademe otázku, zda ji baví básničky, vždyť 
představení, to bylo vlastně scénické zpracování 
básně. Z autorů je jí nejbližší William Shakespea-

re. „Četla jsem od něj hru Romeo a Julie. Je to složitý 
příběh. Ale další jeho díla mě nelákají. Zatím,“ říká 
Hana. 

Dostáváme se k mužskému prvku v divadélku, 
kromě principála, Stanislavovi. „Baví mě vcítit se 
do postavy, pokusit se text doprovodit patřičnými ges-
ty,“ podotýká. Z autorů má stejně jako Hanka rád 
Shakespeara. 

Pěkné zápletky
A jeho nejoblíbenější příběh. I tady se shod-

ne s Hankou, hra Romeo a Julie. „Líbí se mi, jak 
dokáže příběh vylíčit, jak vymyslel zápletky,“ vysvět-
luje Standa. Ten se také účastní pravidelně Wol-
krova Prostějova. A z básníků se mu líbí Charles 
Bukowski. 

Pokud jde o divadelnictví, rozhodně se mu bude 
věnovat, pokud se naskytne možnost, i později. 
Nastiňuje možnost spolupráce s třebíčským diva-
delním souborem Ampulka. 

„Letošní rok doprovázejí oslavy výročí světově zná-
mého anglického dramatika Williama Shakespeara. 
Osobnosti, která dala vyniknout základním kladným 

lidským hodnotám - štěstí a lásce. V rámci shake-
spearovského roku  jsem pro naše školní Divadélko 
Safr aporte napsal a režíroval jednoaktovku, ve které 
dávám, obrazně řečeno, nahlédnout pod kůži člověka, 
tedy každého z nás smrtelníků,“ upozornil Koupil.

Poukázal, že před divákem se představuje oby-
čejný člověk v celé své povahové nahotě se svými 
ctnostmi a neřestmi. Aby bylo představení divác-
ky přitažlivé, skloubil v jeden celek výstup jednoho 
herce s voicebandem. 

Voiceband je recitací básnického textu komor-
ním sborem recitátorů. Vymyslel ho tvůrce čes-
kého avantgardního divadla, pražský režisér Emil 
František Burian. Recitátoři až nápadně připomí-
nají dobře sehrané hudebníky orchestru. 

Využívají svůj hlas
Zatímco hudebníci používají hudební nástro-

je, recitátoři v maximální míře využívají svůj hlas 
- jeho výšku, melodii i typicky mužské a ženské 
zabarvení hlasu. „Mojí snahou v jednoaktovce bylo 
voiceband ještě více zatraktivnit, učinit ho dynamic-
kým, dát mu patřičný pohyb,“ vysvětlil Koupil .

Středobodem voicebandu Safraporte je amatér-
ský herec Stanislav Binder, kterého v půlkruhu jako 
hvězdičky v souhvězdí obklopují jeho tři herec-
ké  kolegyně - Silvie Pikartová, Monika Jeřábková 
a Hana Havlíková. Dotírají na něj jednak bezpro-
středním fyzickým dotykem, jednak palbou slov-
ních hříček a přirovnání. 

„Tím, jak jej velebí i haní, postupně před námi 
odkrývají všechny  naše lidské, člověčí povahové vlast-
nosti. Zatímco se Saint - Exupéryho Malý princ ocitá 
na cizí planetě, náš hrdina je doslova vtěsnán mezi tři 
jemu neznámé dívky - sudičky, které ho cupují, jak se 
říká ,do morku kosti´. Zbývají mu tak jen dvě mož-
nosti - buď cupování podlehnout, anebo mu statečně 
vzdorovat,“ dodal Koupil.

HERCI divadélka Safr aporte svoje role zvládli. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Divadélko Safraporte uvedlo premiéru

Fitness revoluce Bodytec – roční zkušenosti
V minulém roce jste se v TN 

mohli dočíst první dojmy a zku-
šenosti se skutečnou  REVO-
LUCÍ VE FITNES –  EMS, 
BodytecPRO Třebíč. 

Ano, EMS opravdu funguje!
Nejen pro rodilé skeptiky, kteří nevě-

ří v nic nového, včetně EMS tréninku, 
přinášíme reálné zkušenosti se zhod-
nocením dosažených výsledků  kon-
krétních zákazníků třebíčského stu-
dia BodytecPro, s kterými jsme mohli 
mluvit a s jejichž dojmy se nyní budete 
moci   seznámit.

Připomenutí 
- co to vlastně EMS je?

Principiálně jde o plnohodnotný tré-
nink těla s osobním trenérem. Jde o v 
západním světě rozšířený způsob fi tness, 
kdy je svalstvo aktivováno speciálními 
impulzy, které doprovází fyzicky nená-
ročné pohyby - cviky. Technologii, kte-
rou využívali dosud zejména sportov-
ci lékaři a fyzioterapeuti např. formou 
lokální elektroléčby, německá fi rma 
Miha Bodytec postupně přetvořila do 
podoby dnešního EMS Fitness. 

 Jedna z hlavních předností
bezesporu je, že ke cvičení nic nepo-

třebujete. I v tomto se skrývá oceňova-
ná volnost a pohoda. Součástí trénin-
ku je zdarma k dispozici cvičební oděv, 
na který se postupně oblékne vesta a 
bederní pás a propojí se s přístrojem. 
Připomíná to vesmírné výcvikové stře-
disko. Koneckonců obdobné cvičení prý 
používá NASA i na oběžné dráze. 

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

sebou nic vláčet je velice příjemná a 
pochopitelná okamžitě, toto se chápe 
hůř. Z klasických posiloven je známo, že 
navštěvovat fi tcentrum jen jednou týdně, 
téměř k ničemu  nepovede. 

Navíc většina populace  cvičit neumí a 
nemá na to ani tu potřebnou spoustu ča-
su. Přednosti jsou tedy jasné - cesta úspo-
ry času a efektivity tréninku, vedeného 
pod dohledem osobního trenéra. 

Efekt EMS tréninku je poté cítit ještě 
3-6 dní, procvičí se 95 % svalů a následný 
nutný čas pro regeneraci, spalování tuků 
a růst svalové hmoty (tzv. superkompen-
zace) je právě oněch 5-6 dnů. 

Hodnocení a skutečné výsledky 
klientů BdoytecPRO v Třebíči·

• Hubnutí – zvýšení energ. výdeje 
• Zpevnění těla
• Odstranění bolestí zad
• Redukce, odstranění celulitidy
• Nárůst síly celého těla EMS řeší pro-

blémy současného životního stylu s 
nedostatkem aktivit.

Je ale třeba vyvarovat se dvou častých 
chyb. První čekat obrovské výsledky po 
5 či 8 návštěvách a druhá - nechodit pra-
videlně, zvlášť když stačí zajít jednou 
týdně! 

Je to, jako byste do klasického fi tka 
chodili jeden či dva měsíce a pak už nic. 
Prvním z konkrétních případů se nám 
pochlubila pravidelná zákaznice:

Zákazník č.1 – žena 38 let
Jsem s výsledkem velmi spokojena. 

Aniž bych jakkoliv upravila stravovací 
návyky, shodila jsem nenásilnou for-
mou 10 kg a hlavně upravila jsem si 
tvar postavy, a to i v obtížných partiích. 
První skutečně viditelné změny jsem 
zaznamenala asi po 3 měsících, čili 
zhruba po 12-14 návštěvách. Kromě 
ztráty váhy se ještě víc projevil úbytek 
objemu, kdy se tukové zásoby přeměni-
li v posílené svalstvo. Cvičení mě baví, 
je skutečně osobní, čili s osobním trené-
rem a cvičím sama bez pohledů mnoha 
okolních lidí. Ve cvičení mám  v plánu 
pokračovat dlouhodobě.  

Zákazník č. 2 – žena 46 let
Můj hlavní důvod pro vyzkoušení té-

to nové metody fi tness byly dlouhodo-
bé potíže se zády, kterých se mi nedaři-
lo zbavit, a to ani cvičením v klasických 
posilovnách, skupinových cvičeních 
apod. U této metody se uváděly kon-
krétní výsledky s posílením stability zad 
a svalů pánevního dna. A skutečně již asi 
po čtvrté návštěvě se dostavilo výrazné 
zmírnění mých obtíži. Po cca 2,5 měsíč-
ních pravidelných návštěvách a výraz-
ném zlepšení mých obtíží, které měly 
výrazný vliv na mé každodenní  činnos-

ti, bych si chtěla zajít vždy znovu, jakmi-
le se mé obtíže objeví.

Zákazník č. 3 – muž 34 let
Novou metodu EMS znám z velkých 

měst. Ocenil jsem, že je dostupná i v Tře-
bíči. V minulosti jsem pravidelně chodil 
do klasických posiloven, ale dnes už na to 
nemám ani čas a ani dostatek energie a i 
kolena a záda by protestovaly. 

Po EMS tréninku jsem se cítil vždy vel-
mi podobně jako po klasické posilovně a 
na výsledky jsem musel obdobně dlou-
ho vydržet, ovšem bez dřiny a obrovské 
porce času. Po třicítce se mi již nedařilo 
zachovávat atletickou postavu bez tuku 
na břiše. Asi po 16 týdnech cvičení jsem 
se opět začal vracet k váze a postavě, na 
kterou jsem byl zvyklý. 

Po cvičení mám vždy lepší náladu, a to 
i když jdu unavený z práce. Chodit cvičit 
chci pravidelně.

Do plavek 
to akorát stihnete

1x zkusit je lepší než 100x slyšet. Ano, 
je to tak. Můžete k tomu využít probí-
hající jarní akci zvýhodnění dlouhodo-
bějších pernamentek. 

Vice info zde: www.bodytecpro.cz, 
nebo na tel. 730 893 988   (PI-t05-bodD)
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20 let ZŠ a MŠ NA KOPCÍCH

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

21. k
větna 2016 

ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích
Vás zve v sobotu 21. května
na Den otevřených dveří

od 10:00 do 16:00 

Program:

10:00 (Atrium školy)

Vystoupení žáků (akademie)

12:00 (Atrium školy)

Benefi ční koncert pro našeho žáka 
a kamaráda Aleše Dennera

12:00 
Setkání bývalých žáků a pedagogů

10:00 – 16:00 
Zábavné aktivity Škola hrou

Výstava prací žáků

Prezentace z historie školy

Doprovodný program: 

Ukázka baseballu Nuclears Třebíč

Dopravní hřiště s koloběžkami

Výstava motocyklů Harley Davidson

Občerstvení po celý den

Kompletní program na: 
www.zskopce.cz
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100 Kč
S tímto kuponem

sleva při nákupu kompletní brýlové zakázky,
nebo slunečních brýlí nad 1 000 Kč

Platnost od 1. 5. do 31. 5. 2016 - kupon platí pouze v pobočce Třebíč.
Kupon lze sečíst i s právě probíhajícími slevami.

FOKUS optik a.s.
Karlovo nám. 40, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 841 035
E-mail: fokustrebic@fokusoptik.cz
Otevřeno:
po - pá 8 - 17 hod,
so 8 - 11 hod

Vaše česká optika

Těšíme se na Vás ve FOKUS optik! 

Nabízíme: 
 Dioptrické obruby a sluneční brýle nejen světových značek
 Kvalitní brýlová skla
 Kontaktní čočky a další příslušenství
 Kvalifikovaný personál!

Výhodné nabídky a slevy - sledujte www.fokusoptik.cz 

Skvělá akce

pro Vás!

Počkejte si na

9. 5. 2016! 

18. 5. 2016 PRO VÁS OTEVŘEME  
NOVOU ZNAČKOVOU PRODEJNU
DOMÁCÍCH POTŘEB V TŘEBÍČI 

Na adrese Karlovo náměstí 53, 
vchod z ul. Přerovského.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

 OTVÍRACÍ DOBA 
PO–PÁ: 8–17 hod.      SO: 8–12 hod.

www.oriontrebic.cz
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Čínské rodiny se k třebíč-
ským dětem chovaly jako 
ke svým.

 Antonín Zvěřina

Dvanáct dětí z osmých tříd třebíč-
ských škol, šest pedagogů a zástupce 
města navštívili v dubnu Čínu. Jedna-
lo se o výměnný studijní pobyt s dět-
mi z čínského města Yichang. Městu 
Třebíč se podařilo v loňském roce s 
tímto městem v provincii Hubei na-
vázat partnerskou spolupráci.

„První dva dny strávily děti s dopro-
vodem v Pekingu, kde pro ně partner-
ská škola z Yichngu připravila pro-
gram,“ přiblížil místostarosta Pavel 
Pacal. Prohlédly si Zakázané město, 
části metropole a také Velkou čín-
skou zeď. 

Následovala letecká cesta přímo do 
Yichangu, kde se účastníci z Třebíče 
rozhodně nenudili. „V dopoledních 
hodinách se naše děti účastnily vyučo-
vání v tamní škole. Vyučuje se tam an-
glicky,“ poznamenal Pacal. 

Učily se znaky
Děti se seznámily nejen s hodina-

mi angličtiny, ale navštívily i hodiny 
tělesné výchovy. Absolvovaly rychlo-
kurz kaligrafie, kde se učily malovat 
čínské znaky. Psaly názvy jako Tře-
bíč, svá vlastní jména. 

V odpoledních hodinách čas trávily 
přímo v rodinách, kde během pobytu 
bydlely. „Podle reakcí dětí se o ně sta-

raly jako o vlastní. Každá rodina při-
pravila individuální program,“ nazna-
čil Pacal.  

Třebíčští účastníci zájezdu si pro 
své nové kamarády připravili pásmo 
o Třebíči. Ti jim zase představili čtyř-
milionové město Yichang a Čínu. „Se-
šli se i na obrovském jahodovém poli, 
kde společně sbírali tyto plody,“ podo-
tkl Pacal. 

Absolvovali několik společných ve-
čeří, kde bylo k dispozici tradiční 
čínské jídlo. „Musím děti pochválit, 
protože všechny doma poctivě natré-
novaly práci s hůlkami, čímž velice po-

těšily hostitele,“ poukázal Pacal. 
Také čínští hostitelé se snažili ev-

ropským dětem zpříjemnit pobyt a 
připravili jim například křidýlka a 
hranolky. „Mám radost, že se vše po-
dařilo zvládnout bez sebemenších 
problémů,“ netajil Pacal. Některé ro-
diny se dokonce s třebíčskou delega-
cí přijely rozloučit až na letiště. 

Pacal připomněl, že čínské děti při-
jedou na přelomu září a října do Čes-
ké republiky, do Třebíče. „Už nyní pro 
ně připravujeme program. Například 
v této části Číny vůbec nevědí, co je 
to led, lední hokej. Takže si vyzkouší 

bruslení či hokejovou výstroj,“ nastí-
nil Pacal.

Angličtina nezbytností 
Na čínských školách se tedy děti učí 

anglicky. „Je to přirozené. Chápou, že se 
jen těžko zbytek světa bude učit jejich 
řeč, což je velice komplikované. Anglič-
tinu proto berou jako něco naprosto ne-
zbytného,“ vysvětlil Pacal.  

Místostarosta připomněl, že do Tře-
bíče se chystá i velká slupina čínských 
podnikatelů. Pokud jde o turistický 
rozvoj, považuje všechny tyto aktivity 
za zárodek spolupráce, ale před Třebí-
čí je ještě řada kroků.

„Už při své první návštěvě jsem zjistil, 
že v mnoha oblastech je v Číně tvrdší ka-
pitalismus jak u nás. Zřízení je tam tako-
vé, jaké je. Do toho zasahovat nechceme, 
nemáme takovou ambici,“ poznamenal 
Pacal.

Myslí si, že díky tomu, že Číňané za-
čínají komunikovat s evropskými stá-
ty, i s dalšími státy, začne se šířit demo-
kracie i tam. „Vše záleží na nich, ale i my 
k tomu nepatrným zlomkem přispívá-
me. Nejhorší ze všeho by byla izolace,“ 
dodal místostarosta Pacal.

Náklady na cestu uhradilo město Tře-
bíč a podporu přislíbil i Kraj Vysočina. 
Spoluúčast rodičů studentů byla mini-
mální. Hostující strana zajistila studen-
tům ubytování, stravu a náklady spo-
jené s některými fakultativními výlety. 
Podmínkou cesty byl souhlas rodičů s 
vycestováním dítěte a následné přijetí 
čínského studenta do rodiny.

TŘEBÍČSKÉ děti absolvovaly v Číně kurz kaligra ie. Foto: archiv P. Pacala

V Číně třebíčské děti mluvily anglicky

Hledají dopravce
Výběrové řízení na provozovatele 

město Třebíč pravděpodobně vyhlásí 
v polovině května, pokud vše schválí 
zastupitelstvo města. Místostarosta Pa-
vel Pacal přepokládá, že se tato záleži-
tost nedotkne v zásadní míře jízdního 
řádu. Bližší podmínky sdělovat nehod-
lá, bylo by to v rozporu se zákonem. 

Starosta Pavel Janata uvedl, že pod-
mínky budou velice obecné. „Nechceme 
zabíhat do nějakých přílišných podrob-
ností,“ upozornil.       -zt-

Další místa 
prošla opravou

Začátkem měsíce dubna zajistili 
pracovníci odboru dopravy a komu-
nálních služeb další opravy ve městě 
a v místní části. 

Pro starší obyvatele domova pro 
seniory na Koutkově ulici je nyní 
snazší vyjít si na procházku do příro-
dy k rybníku Zámiš, a to i na invalid-
ním vozíku. 

Pěšina, vedoucí k zadní části do-
mova pro seniory v šířce 1,2 metry je 
nyní zpevněná štěrkem a prosívkou 
a zahutněna.

Dalšími opravami prošly chodníky 
v průchodu z Komenského na Karlo-
vo náměstí a na Masarykově náměstí 
v parku před gymnáziem. Tady byly 
odstraněny lokální poruchy na chod-
níku a pro pohodlnější chůzi také 
zmenšený oblouk, který ohraničuje 
trávník. 

Na zastávce v Pocoucově směrem 
na Velké Meziříčí přibyla cestujícím 
lavička pro pohodlnější čekání na 
autobus.  -zt-
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Zdá se to nedávno, co jsme 
v Národním domě slavili festivalo-
vou čtyřicítku. Principál Miloš Bla-
ha tehdy s humorem sobě vlastním 
vzpomínal na počátky třebíčského 
loutkoherectví na dětském oddělení 
chirurgie  v roce 1959. Tehdy legen-
dární primář docent Karel Holubec 
svým kolegům vnukl myšlenku potě-
šit a zabavit malé pacienty. 

Doktor Blaha tedy začal vyrábět 
loutky, kolegyně doktorky a sestry 
šily kostýmy, došlo i na originální 
scénáře – zpočátku většinou se zdra-
votnickou tématikou. Jak taky jinak, 
první třebíčský loutkářský soubor 
byl vlastně svéráznou terapeutickou 
skupinou. Tak vznikl populární sou-
bor Zdravíčko.

V roce 1967 se uskutečnil první 
ročník festivalu, na kterém domácí 
loutkářskou líheň kromě Zdravíč-
ka reprezentoval  ještě i borovinský 
soubor Radost. A následovaly další 
ročníky, soutěžící soubory se opako-
valy i střídaly, Zdravíčko nechybělo 
nikdy.  

Na tom, že tradice třebíčských 
loutkářských jar přetrvala dlouhá 
desetiletí, má kromě „Zdravíčkářů“ 
velký podíl i řada dalších nadšenců, 
organizátorů, řadových loutkoherců 
i principálů, mezi nimiž si moje jme-
novité  poděkování zaslouží zejména 
Stáňa Štěpánková a především pak 
Jaroslav Dejl.

Dnes už Miloš Blaha není mezi 
námi. „Doktor“ nás ale určitě bedlivě 
sleduje z loutkářského nebe a možná 
občas i utrousí nějakou tu peprnou 
poznámku.  Určitě je ale moc rád, 
že jeho milované „pimprlové diva-
dlo“ stále přináší radost dětem. A že 
se festival Třebíčské loutkářské jaro 
dožil padesátky ve zdraví, v  plné for-
mě, a že navíc v posledních letech 
vzkvétá a mohutní, jak co do zájmu 
hostujících souborů, tak i soudě 
podle rostoucích počtů spokojených 
malých diváků. 

Protože o ty rozzářené dětské oči 
tady jde především.

Jaromíra Hanáčková
Ředitelka MKS Třebíč

SOUČÁSTÍ jubilejní soutěžní loutkářské přehlídky v Třebíči bylo i setkání býva-
lých členů třebíčského souboru Zdravíčko. Foto: Antonín Zvěřina

Půlstoletí Třebíčského loutkářského jara

DVD o životě a tvorbě třebíčského výtvar-
níka Emanuela Ranného si mohli prohléd-
nout v dubnu návštěvníci Kamenného sálu 
v Muzeu Vysočiny. Přesvědčili se, že se jedná 
o citlivého, až plachého člověka. Vyznal se tam 
z lásky k Vysočině, ale i k vzdálené Dalmácii. 

Neopomněl tam zmínit své kamarády, 
zejména básníka Jana Skácela. DVD doplňu-
je publikace s recenzemi mnoha uznávaných 
odborníků. O tom, že si jeho tvorby váží Kraj 
Vysočina, svědčí fakt, že vznik obou děl pod-
pořil.  

Emanuel Ranný je originální a uznávaný 
výtvarník a grafi k, žijící a tvořící v Třebíči. 
Narodil se 3. února 1943 v Brně, kde v letech 
1960 – 1964 vystudoval Vyšší školu umělec-
kého průmyslu.  

Zabývá se především volnou a užitou gra-
fi kou. Techniku suché jehly, která ho nejvíce pro-
slavila, používá už od šedesátých let. Vytvořil jí díla 
tematicky pracující s motivy židovské čtvrti i dalších 
třebíčských památek, s motivy krajiny v okolí Třebí-

če, na Vysočině, ale také ilustrace k básním Jana Ská-
cela nebo Edgara Allana Poea. Charakteristické jsou 
pro něj černobílé plochy s extrovertní změtí čar. Ve 
výsledku pak jeho práce působí klidným, čistým 
dojmem.

Od konce osmdesátých let tvoří i litografi e, 
opět na krajinná témata. Ve stejné době se vra-
cí k malbě, k níž ho inspiruje především slun-
ná Dalmácie. Další inspiraci mu přinášejí ver-
še zmíněných Skácela a Poea, ale také Jakuba 
Demla, Ivana Diviše, Petra Krále či Ludvíka 
Kundery. Po celou dobu tvorby si tak Ranný 
otevírá dveře do jiných vyjadřovacích prosto-
rů, aniž by porušil celistvost svého osobitého 
projevu. Vystavuje od roku 1972 a od té doby 
uskutečnil tři desítky výstav samostatných, 
zúčastnil se více než stovky výstav mezinárod-
ních a rovněž více než stovky výstav kolektiv-
ních společně s českými umělci, ať už doma či 
v zahraničí. 

Svými díly je Ranný zastoupen ve sbírkách 
galerií či muzeí např. v Portugalsku, Th ajsku, 
Itálii, Portlandu a Washingtonu ve Spojených 

státech, Německu, Číně, Slovensku, Rusku a na řadě 
míst u nás včetně Národní galerie v Praze. Za svou 
práci byl mnohokrát oceněn. V roce 2012 obdržel 
Cenu města Třebíče.  -zt-

O Emanuelu Ranném natočili dokument

Ohlásí-li zpěvák poslední recitál, 
dává všanc celý svůj profesní život. 
Je to jiné, než když publikum samo 
vycítí, že je čas jít si poslechnout 
Hanu Hegerovou, Pavla Bobka či 
Marii Rott rovou, přestože všechny 
jejich písničky zná. V případě Mar-
ty Kubišové jde navíc o to, že ona je 
symbol, který nelze zpochybnit. 

Třebíč má štěstí, že řadu zpěvá-
ků a zpěvaček takto zažila a že se 
zde jejich bilanční koncerty vyda-
řily. Poslední recitál Marty Kubišo-
vé (byť s ním zpěvačka bude vystu-
povat ještě dva roky) pořádaný 
MKS v Pasáži byl korunou, která už 
nemůže být překonána.

Alespoň ne v generaci, která začí-
nala ve zlatém období šedesátých 
let. Jakkoli může působit zvláštně, 
když někdo zpívá ve zralém věku 
repertoár svého mládí, právě u Mar-

ty Kubišové platí, že texty jejích pís-
ní nikdy nebyly plytké a že ona už 
tehdy věděla, co zpívá. 

Přičemž nemohla vědět, jaké 
zkoušky jí život připraví, že ji komu-
nistický režim okrade o dvacet let 
života a že na přerušenou kariéru 
už prostě nebude možné navázat. 
Dnes tedy sklízí opožděný hold, u 
něhož asistuje čtyřčlenná doprovod-
ná skupina Petra Maláska a šéf jejího 
domovského divadla Milan Hein.  

V Třebíči začala písní Někde 
musí být ráj a pokračovala blo-
kem složeným z hitů šedesátých let 
(Lampa, Ring o ding, Proudy), jako 
by ta léta měla být oním přísloveč-
ným ztraceným rájem. Ztracený ráj 
její a několika tehdejších genera-
cí. Já se do nich jako předškolák už 
moc nevešel, a tak jsem do listopadu 
1989 žil s tím, že jsem se měl narodit 

o deset let dřív, abych z té doby taky 
něco měl. 

Tu iluzi jsem živil třeba tím, že 
jsem si dokola pouštěl pár písniček 
z LP desky Zlatý slavík 1968. Nejvíc 
Neckářovu Massachusett s a Modlit-
bu pro Martu Kubišovou, aniž bych 
tušil, kdo měl v oblibě tu první, a 
jakým způsobem se do našich životů 
vrátí ta druhá. 

Leč nepředbíhejme. V první půli 
koncertu připomněla Marta Kubi-
šová i několik písní ze svého „dru-
hého“ hudebního života včetně 
ukázky z muzikálu Touha jménem 
Einodis. Po přestávce připomenu-
la Dobrodružství s bohem Panem a 
krátce ohlásila „několik písní, které 
si dávno přála nahrát“. Následovala 
pro mě nejpřekvapivější část večera. 
Těch pár neznámých skladeb mělo 
náladu přivolávaného ráje, všech-

ny mi něco připomínaly, ale poznal 
jsem jen Your Song od Eltona Johna. 
A pak už zbyl čas jen na Magdalénu, 
Baladu o kornetovi a dívce, Mamá a 
Nepiš dál. Za každou velký aplaus, a 
když do toho posledního začal klaví-
rista s prvními tóny Hey, Jude, bylo 
jisté, že se právě začíná velké fi nále. 
Když se naplnilo, vytleskalo si stojící 
hlediště ještě jednu píseň. 

Marta Kubišová se z Třebíčí roz-
loučila Modlitbou, všechno bylo, jak 
mělo být a mě napadla taková hlou-
post. S doprovodem klavíru, bicích 
a saxofonu zpívala Marta Kubišo-
vá svou píseň písní v téměř stejném 
obsazení jako tehdy v prvních dnech 
okupace ve studiu na Petynce: na 
klavír Angelo Michajlov, za bicí-
mi zpěvák Karel Černoch. Ovšem 
kdo si dneska vzpomene, kdo to byl 
Angelo… Milan Zeibert  

Roky s Modlitbou Marty Kubišové
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Jediným divadlem  z Vysoči-
ny na 50. ročníku Třebíčského 
loutkářského jara bylo Maňás-
kové divadlo Třešť. Pod vede-
ním Luďka Kováře sehrálo 
pohádky O Budulínkovi  a O 
zlé koze. 

 Antonín Zvěřina

Vy jste na Třebíčském loutkář-
ském jaru poprvé?

Jsme tady poprvé na pozvání Miro-
slavy Čermákové, která tuto přehlíd-
ku organizuje. Jsme jediní zástupci 
Kraje Vysočina na této přehlídce. 

Co pro vás účast znamená?
V Třešti není jen toto maňáskové 

divadlo, ale jsem principálem i vel-
kého loutkového divadla. Máme vel-
kou převozní scénu, rodinné divadlo 
a toto maňáskové divadlo. To půso-
bí při Domu dětí a mládeže jako 
kroužek. Snažíme se vychovat dorost 
pro velké loutkové divadlo.  

Takže co pro vás účast znamená?
Myslím si, že za dobu mého princi-

pálování v období patnácti let jsme 
tady už několikrát mohli být a beru 
to jako takový náš hřích. Musím 
upozornit, že máme v Třešti svůj 
vlastní festival Kašpárkova rolnička 
Třešt a jedná se o nesoutěžní festi-
val. Jezdí k nám hrát soubor z Pelhři-
mova, loutkové divadlo z Humpol-
ce, a samozřejmě hrají naše soubory. 
Bylo by dobré se jich zeptat, proč do 
Třebíče nejezdí. Proč jsme tady jako 
jediný zástupce z Vysočiny. Zeptat se 
třeba i souborů z Velkého Meziříčí či 
z Polné. 

Nepokusil jste se informovat 
sám?

Máte pravdu, ptal jsem se jich, 
proč do Třebíče nejezdí. Třeba pel-
hřimovská Rolnička se po hodno-
cení poroty málem rozpadla. Trva-
lo jim čtyři roky, a to hrají loutkové 
divadlo mnozí celý život, než se zase 
dali dohromady. Slečna s vysokou 
loutkářskou školou je začala poučo-
vat, že všechno dělají špatně, že je to 
naprosto rozhodilo. A přerušili svoji 
činnost. 

Raději tedy pořádáte nesoutěžní 
přehlídku?

Ano, jedná se o přátelské setká-
ní loutkářů z Vysočiny. Sjíždějí se 
k nám lidi, kteří mají rádi loutkové 
divadlo. Musím přiznat, že máme 
strach z poroty, i proto jsme tady za 
těch patnáct let nebyli. Pokud jde o 
velké divadlo, máme asi 45 centi-
metrů vysoké marionety a scéna je 
poměrně náročná. Nevešli bychom 
se do časového limitu, kdy je třeba 
scénu postavit. Hodina nám na to 
nestačí. 

Jak dlouho maňáskové divadlo 
funguje?

S kolegyní Jitkou hrajeme i rodin-
né divadlo, které se dá postavit na 
stůl. Pracovníci Domu dětí a mlá-
deže nás oslovili, zda bychom ještě 
vedle svých iniciativ nechtěli založit 
kroužek. Slibovali jsme to tři roky a 
nikdy se nám žádné dítě nepřihlásilo. 
Až čtvrtý rok se přihlásilo pět dětí. 
Maňáskové divadlo hrajeme třetím 
rokem. Musel jsem vyrobit přenos-
nou maňáskovou scénu a žena ušila 
maňásky. Nyní už máme v kroužku 
devět dětí. Nejmenší holčičce je pět 
let a tu jsme naučili Ladovy říkadla 
a hrajeme Pohádky z lesa, kdy ona 

jako jediný člen vystupuje přímo na 
scéně. Nejstaršímu členovi je třináct 
let. 

Máte radost, že jste našel děti, 
které to baví? 

Mám z nich opravdu radost, je 
to dobrá parta a dokáží se vzájem-
ně zastoupit. Je moc pěkné, že děti 
hrají dětem. A měli jsme velkou 
radost i z reakcí dětí v Třebíči, kte-
rá byla opravdu spontánní. Hrálo 
se nám tady moc dobře. Jsem na ně 
pyšný, dělají nedílnou složku kul-
turního života v Třešti. Vystupují 
v mateřských školách, na Noci kos-
telů, v třešťské synagoze. Budou hrát 
na velkém třešťském Dřevořezání. 
Snažíme se spolupracovat s dalšími 
spolky ve městě a tyto děti propagu-
jeme. 

Kdy vlastně v Třešti loutkové 
divadlo vzniklo?

Bylo to v roce 1961. To byla zcela 
jiná doba, televize měla jeden pro-
gram, o počítačích nikdo nevěděl. A 
děti měly úplně jiné zájmy. Dneska 
mají daleko větší možnosti zábavy a 
jsem rád, že se našlo devět dětí, které 
se chtějí loutkovému divadlu věno-
vat. 

Je dobře, že se děti mohou na 
veřejnosti předvést, že něco umě-
jí?

Je to pro ně přirozené a mají to 
v sobě. Ale jakoukoliv zmínku o slá-
vě u nich nepřipouštím. Je přece 
pěkné, když vystupují ve školce, kam 
jako malé děti chodily. 

Vybral jste pro ně maňásky, pro-
tože přece jsou snadněji ovlada-
telné než marionety?

Na rozjezd je to dobré, ale jed-
no z děvčat už mně hraje ve velkém 
loutkovém divadle. Myslím si, že 
maňásky jsou pěkné, a musím uznat, 
že mám velkou podporu v rodině, 
kdy manželka je vyrábí. Musím při-
pomenout i roli Domu dětí a mlá-
deže, který nám umožňuje práci 
kroužku. 

Věříte, že má loutkové divadlo 
budoucnost?

Místo odpovědi se vrátím k reakci 
dětí na dnešním představení. Ta jas-
ně ukazuje, že loutkové divadlo má 
tady svoje místo. Už jenom z úcty 
k těm, kteří loutkové divadlo v Třeš-
ti zakládali, se je budu snažit udržet 
a rozvíjet. Budeme se snažit rozdávat 
radost lidem i sobě. 

Pro vás to musí být časově dost 
náročné?

Tři divadla považuji za velkou 
výhodu. Ročně se zúčastňujeme asi 
pětadvaceti akcí a když nemohou 
lidé z velkého divadla, mohu nabíd-
nout rodinné divadlo nebo maňás-
kové. Máme zástupnost a můžeme 
se podílet na všech akcích v Třešti a 
okolí. Teď i v Třebíči.

A na závěr názory samotných dětí. 
Tereza Matějková dělá loutkové 
divadlo, protože ji to baví. „Vždyc-
ky jsem chtěla dělat něco do divadla,“ 
svěřila se. Má z účinkování radost. 
„Jinak bych to nedělala,“ doplnila. 

Podobné pocity má i Kateřina Gre-
gorová. „Chci bavit děti,“ prozradi-
la. Amálku Hynkovou také divadlo 
moc a moc baví. „Jsme dobrá parta,“ 
netajila. 

Do Třebíče přijely třešťské děti s maňásky

TŘEŠŤSKÝ PRINCIPÁL Luděk Kovář přivezl na přehlídku děti.
  Foto: Antonín Zvěřina

Jubilejní padesátý ročník krajské 
soutěžní přehlídky amatérských 
divadelních souborů Třebíčské 
loutkářské jaro, které každoročně 
připravuje Městské kulturní stře-
disko Třebíč, zná vítěze. 

Porota nominovala do celostát-
ní soutěže Loutkářská Chrudim 
brněnský soubor Loutkino s příbě-
hem „Dobrodružsví pavouka Čen-
dy“. Do širšího výběru doporučila 
soubor Happy Th eater Brno, který 
v Třebíči soutěžil poprvé. 

Předvedl autorskou hru „Nevěří-
cí Janek“. Součástí soutěže v Chru-
dimi je také pouť. 

Právě na ni porota poslala pros-
tějovský soubor Starost, protože 
jeho představení „Písně pohnutli-
vé i veselé v provedení rodin mú-

zou políbených“ je pro tamní pouť 
jako ušité.

V Národním domě v sobotu 2. a 
v neděli 3. dubna soutěžilo devět 
souborů ze tří krajů. Kraj Vyso-
čina reprezentovalo Maňáskové 
divadlo při Domově dětí a mlá-
deže Třešť. 

„Velice nás pozvánka potěšila. A 
ještě víc reakce diváků, dětí,“ pozna-
menal principál Luděk Kovář. Na 
přehlídku přišlo bezmála 600 náv-
štěvníků. 

Součástí přehlídko bylo setkání 
členů legendárního třebíčského 
souboru Zdravíčko, které již nevy-
stupuje. Miloš Blaha, dnes se již 
na přehlídku dívá z loutkářského 
nebe, přehlídku v roce 1966 uspo-
řádal poprvé.   -zt-

ROZZÁŘENÉ dětské oči, to je největší odměna pro všechny soubory, které v Třebíči 
vystupovaly.  Foto: Antonín Zvěřina

Pavouk Čenda míří do Chrudimi
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Obytná lokalita vzniká  prostory 
Na Kopcích v Třebíči. Místostarosta 
Pavel Pacal (Pro Třebíč) naznačil, že 
tyto parcely se musí samozřejmě za-
síťovat. 

„Některé dílčí části přenecháváme or-
ganizacím, které se tomu věnují,“ po-
znamenal. To je i případ fi rmy TT S 
energo, která hodlá k jednotlivým 
parcelám dotáhnout teplovod.  

Pacal zdůraznil, že město rozhodně 
nemíní určovat, pro jakého dodava-
tele jednotlivých komodit se maji-
tel pozemku rozhodne. „To, co se děje 
Na Kopcích, není žádná novinka. To se 
uskutečňuje ve všech případech zasíťová-
ní lokalit pro výstavbu,“ vysvětlil Pacal.

Doplnil, že město s těmito investory 
jedná a ti mají zájem se na zasíťová-
ní podílet. Pro město je to výhodné i 
z toho důvodu, že nemusí tyto práce 

platit.  „Samozřejmě komunikace a ně-
které další věci bude hradit město,“ na-
stínil Pacal. Nevidí žádný důvod, proč 
by se majitelé jednotlivých nemovi-
tostí nemohli připojit na plyn, který je 
v této části Třebíče k dispozici. Zvolit 
mohou i jiný druh energie. 

Pacal netajil, že pokud parcely pro-
dává soukromý investor, je na jeho 
libovůli, která energie k jednotlivým 
parcelám dotáhne. 

Otázka energií zajímala na zastu-
pitelstvu i Jaromíra Baráka (Třebíč 
Občanům). Pacal pak zopakoval sta-
novisko, které poskytl novinářům na 
tiskové konferenci. Pokud jde o plyn 
doplnil, že RWE městu odpověděla, 
že nemá zájem o investorství v této 
lokalitě. To Barákovi jako vysvětlení 
stačilo.   -zt-

Lidé si mohou energii vybrat

Odbor dopravy a komunálních slu-
žeb městského úřadu v Třebíči upo-
zorňuje, že do 11. července probíhá 
revitalizace bytového domu na ulici 
Zahraničního odboje č. p. 927/27. Po 
celou dobu dojde k úplnému uzavření 

parkoviště a přilehlé silnice. 
Dále informuje, že ve stejné ulici, 

tentokrát u domu č. 923/23 dojde 
k úplné uzavírce parkovacích míst do 
26. Května. Také zde bude probíhat 
revitalizace bytového domu.  -zt-

Opravy domů omezí 
parkování i dopravu

Výstavba osobního výtahu v Národ-
ním domě v Třebíči v letošním roce 
významně přispěje k lepší dopravě ze-
jména méně pohyblivých návštěvníků 
do druhého patra objektu, kde se na-
chází malý a velký sál. 

Místostarosta Pavel Pacal konsta-
toval, že město ještě čeká výsledky 
žádosti o dotaci, která putovala na 
ministerstvo pro místní rozvoj. „Ta 
by mohla pomoci polovinou potřebných 
peněz,“ konstatoval. 

Upozornil, že k realizaci dojde i bez 

dotace, město potřebné peníze, 1,25 
milionů korun, v rozpočtu má. Vstup 
do druhého patra pro vozíčkáře je si-
ce možný ze vchodu od kostela sv. 
Martina. Pacal upozornil, že z kapa-
citních a časových důvodů se nejedná 
o optimální řešení. 

Starosta Pavel Janata doplnil, že zá-
sadní rekonstrukci by potřeboval celý 
objekt Národního domu. „V tomto vo-
lebním plánu se s tím nepočítá, ale dal-
ší vedení města se tomu musí věnovat  a 
začít přípravu,“ naznačil Janata.   -zt-

Chystá se výstavba výtahu
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Vernisáž výstavy ze života 
Boroviny se uskuteční v Alter-
nátoru  v prostoru bývalé 
kotelny závodu BOPO v úterý 
3. května od 17 hodin. Hostem 
bude fotbalový internacionál 
Ivan Novák, říká pořadatel 
Milan Krčmář. 

 Antonín Zvěřina

Jak tento nápad vznikl?
Původně jsme měli v plánu uspořá-

dat výstavu Proměny borovinského 
areálu. 

Chtěli jsme ukázat, jak to tady 
vypadalo kdysi a jak to vypadá dnes. 
Tato myšlenka narážela na několik 
problémů.

Dnes se dají jen těžko vyfotit 
ze stejného úhlu původní záběry. 
Někde v tom bránily vzrostlé stro-
my, někdy nová stavení. Často jsme 
ani nevěděli, co na původní fotce je. 
Pár fotek jsme sice měli, ale asi by to 
nebylo to pravé.

Takže před vámi stál zcela jiný 
úkol. 

Měl jsem k dispozici opravdu 
spoustu fotek. Na jedné z nich byla 
skupinka dětí. Ukázal jsem ji po mai-
lu tátovi, Boroviňákovi  s otázkou, 
nepoznáváš se tam? Odpověděl mi, 
já se tam poznat nemůže, to je třída 
strejdy Fany. 

Co vás v té chvíli napadlo?
Že použít tyto fotky bude mnohem 

zábavnější. Takže jsme téma změ-
nili, stavba Boroviny jako továrny i 
čtvrti zůstane zachovaná, ale spíš se 
zaměříme na lidi. Návštěvníci budou 
poznávat sebe, ale i svoje maminky, 
tatínky, dědečky, babičky či známé. 

Využil jste svého tatínka?
Říkal, že má doma ještě nějaká dal-

ší fota. Začal jsem je prohlížet a byly 
tam fotografi e ze školek a škol, z růz-
ných sportovních oddílů. To mě 
inspirovalo, že jsem začal oslovovat 
další lidi. V Borovině se hrálo diva-
dlo, byl tady orchestr, Borovina žila.

Kdo byl dalším vaším úlovkem?
Šel jsem za Milanem Kotíkem, 

bývalým místostarostou, který 

POŘADATELÉ se těší, že návštěvníci výstavy doplní informace o lidech na foto-
grafi ích. Foto: archiv výstavy

Výstava přiblíží Borovinu a Boroviňáky

BOROVINSKÁ kapela byla velice populární. Foto: archiv výstavy 

TAKÉ tato historická fotka se objeví na vernisáži života Boroviny.
 Foto: archiv výstavy

v Borovině dělal mnoho věcí do kul-
tury, do hudby, do divadla. Potřebo-
val jsem identifi kovat jednu fotku, 
ale on jako kdyby na mě čekal, i když 
jsem přišel neohlášený. Začal vyta-
hovat stará alba s hudbou, s diva-
dlem, s plakáty, co se tady hrálo. Byla 
to velice příjemná spolupráce stej-
ně jako s nynější zastupitelkou Julií 
Dolejší.     

Přece jen, Borovině také vládnul 
sport. 

Samozřejmě, nejen fotbal či hokej, 
ale také se tady boxovalo, hrály 
kuželky. Asi největší úspěchy zažíva-
la česká házená, na zápasy chodily 
stovky lidí. Dorostenky byly mistry-
ně republiky, ženy třetí.

Takže jste asi hledal dalšího 
pamětníka. 

Požádal jsem o spolupráci dlouho-
letého příznivce házené, Františka 
Musila. Ten mě poskytl další fotky. 

Neříkejte, že se vám nepodařilo 
oslovit někoho opravdu význam-
ného.

Tak to byl Ivan Novák, který tady 
hrával fotbal i hokej, a pak odešel do 
Dukly Praha, se kterou spojil celou 
svou sportovní kariéru. 

Dostal se i do reprezentace a může 
se pochlubit, že hrál na Maracaná 
proti nejlepšímu světovému fotbalis-
tovi Pelému. Poslal nějaké materiály, 
fotku i z utkání proti Pelému, a slíbil, 
že na vernisáži promluví. 

Tato výstava bude konečnou sta-
nicí?

Stane se předzvěstí větší akce, kte-
rá se chystá na 3. září. Bude se jed-
nat o rozšířenou výstavu, uvidíme, 
co nám lidi všechno přinesou. Už 
jsem mluvil o účasti s herci Jiřím 
Pechou, s Milošem Mejzlíkem, kteří 
účast přislíbili. Dále chceme pozvat 

eurokomisařku Věru Jourovou a zpě-
vačku Věru Nerušilovou. Ta se sice 
v Borovině nenarodila, ale rodina se 
sem přistěhovala a celé její mládí je 
spjaté s Borovinou. 

Jak bude tato výstava, tedy ta, 
která začne v květnu, rozsáhlá?

Jedná se o čtyřiadvacet panelů. Na 
každém panelu budou  dvě nebo tři 
fotky, možná i čtyři. Ve foyer Alter-
nátoru bude třetina panelů se skupi-
novými fotkami a tvářemi známých 
osobností, a možná něco z toho 
sportu. V podlaží budou panely o 
tom, jak se Borovina stavěla, a ve tře-
tím patře, kde je ukázka strojů z fab-
riky, tam budou snímky ze závodu. 

Jak plánujete propagaci?
Samozřejmě přes média, máme 

připravené plakátky, které budou 
vyvěšeny na různých místech. Věří-
me i v ústní předávání informace, že 
se něco takového tady chystá. 

V borovinské továrně pracovalo 
zhruba pět tisíc lidí i z okolí, oslo-
víte i je?

Pokusíme se rozvést plakátky po 
nejbližších obcích, ale svoji roli 
určitě sehrají média. Výstava potr-
vá zhruba do konce listopadu, takže 
každý bude mít šanci ji navštívit. 

Těch materiálů bude určitě 
spousta, co plánujete v budoucnu?

To je otázka, jak v nápadu pokra-
čovat. Třeba se nám podaří něco 
vymyslet.

Počítáte i s výstavou nějakých 
předmětů? 

I s tím počítáme. Budeme rádi za 
vše, co nám lidi přinesou. Materiá-
ly naskenujeme a vrátíme, nebo vrá-
tíme později. A chci jen upozornit, 
že přivítáme předměty i z jiných tře-
bíčských továren, které v budoucnu 
také využijeme. Fotky ale prozatím 
spíš z Boroviny. 

Jak s dopravou na vernisáž?
Začíná v 17 hodin. Autobus měst-

ské hromadné dopravy odjíždí 
z Karlova náměstí v 16.30 hodin a 
zastavuje přímo před Alternátorem  
v 16.41 hodin. Jedná se o autobus 
číslo pět. 

Co byste chtěl říct na závěr?
Některé lidi jsme na fotografi ích 

nepoznali, takže na výstavě budou 
návštěvníci mít možnost psát do 
pamětní knihy, zda někoho na 
fotkách nepoznali, případně kde a 
kdy byly fotografi e pořízené.

A úplně na závěr chci upozornit, že 
výstavu pořádá spolek Ekobioener-
go, který je zřizovatelem Alternáto-
ru, a že moc děkujeme předsedovi 
Ekobioenerga Richardu Horkému, 
že tyto aktivity týkající se Boroviny 
podporuje.

Milan
Krčmář
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Představte si místo, kde se Vy i Vaše rodina budete cítit v bezpečí. Přidejte spoustu prostoru pro velké věci 
i nejrůznější maličkosti. Nakonec všemu dejte kabát, jehož elegance je přímočará a nadčasová. Přesně takto jsme 
navrhli vůz ŠKODA Rapid: krystalicky čistý, nekompromisně prostorný a plný moderní techniky. Seznamte se s vozem 
ŠKODA Rapid přímo u nás.

skoda-auto.cz

Vestavěný Infotainment 
Amundsen 6,5” s navigací.

S parkovacími senzory bude 
každé parkování hračka.

K 550 l pro zavazadla přidáme 
i spoustu místa pro rodinu.

ŠKODA usnadňuje život 
svým zákazníkům každý 
den.

Se systémem KESSY nemusíte 
ztrácet čas hledáním klíčů.

PROSTOR VE SVÉ 
NEJKRÁSNĚJŠÍ PODOBĚ

ŠKODA Rapid. Pro rodinu. Pro Vás.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Rapid: 3,6–4,9 l/100 km, 94–114 g/km

/skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 340
www.autosalon-f3k.cz
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Centrum DaR

Třebíčské centrum

Muzeum Vysočiny

Divadla a koncerty

Program pro školy

Na    úterý  17.  května chystá 
Muzeum Vysočiny Třebíč přednášku 
Věry Sosnarové Přežila jsem gulag. 
V případě zájmu je možno již teď 
zakoupit na recepci muzea vstupen-
ku za 50 korun. Kapacita je omeze-
na.

Městská knihovna

Klub seniorů

Výstavy
Pondělí 9. května, 9 hodin, sál 

hudebního oddělení 
Architektura v českých zemích 

včera a dnes. 5. část. Od secese 
po současnost - Přednáší Ing. arch.  
Lubor Herzán.

Pondělí 23. května, 9 hod., 
hudební oddělení

Dějiny středověké společnosti. 
9. část. Království „dvojího lidu“

Přednáší třebíčský historik PhDr. 
Rudolf Fišer, CSc.

Úterý 3. května, 16.30 – 19 hod., 
sál hudebního oddělení.

Koučování / Zuzana Dudková

Středa 4. května, 18 hod., sál 
hudebního oddělení. Vstup zdarma

Šest statečných. Osudy našich 
rodáků v RA F / Eva Pokorná

Francouzský klub
Čtvrtek 5. května, 17 hod., sál 

hudebního oddělení.
Národní park Les Calanques

Francouzská večeře v hotelu 
Solaster

Pátek 10. června, 17 hod., hotel 
Solaster, ulice V. Nezvala, Třebíč 
Francouzská večeře speciálně pro 
členy Francouzského klubu. 

Sobota 7. května, 16 hodin, sál 
hudebního oddělení.

LiStOVáNí: Manolito Brejloun / 
Elvira Lindo / Představení de Dni 
matek

Úterý 10. května, 16 hod., poboč-
ka Modřínová

ROZMARÝNEK TANČÍ 
MAMINKÁM

Tradiční vystoupení folklórní-
ho souboru ze ZŠ Benešova ke Dni 
matek.

Středa 11. května, 18 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Za zvuků harfy/Anna Kolaříko-
vá

Čtvrtek 12. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Zfetovaná duše/Zdeněk Horký/
Markéta Bednářová

Pátek 13. května, 18 hod., sál 
hudebního oddělení.

Večer s Karlem IV.
Čtyři ženy Karla IV.
Divadelní představení souboru 

„Bez opony“ MěK v Třebíči.
Vinice Karla IV.
O zakládání vinic Karlem IV. bude 

přednášet Ing. Lubomír Lampíř, Ph. 
D.

Čtvrtek 19. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

NEBOJTE SE ZEPTAT SVÉHO 
LÉKA ŘE.  9. část.  Porod – jak si ho 
užít?

Čtvrtek 26. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Kde vládnou ženy/Kateřina 
Karásková

Pátek 27. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Svérázná země Island/Klára Glon-
čáková

Středa 4. 5. v 19. hod. – divadlo 
Pasáž

II. představení ab. sk. B
PANTHEON PRODUCTION 

PRA HA
Francis Veber: ÚNOS?!

Sobota 7. 5. v 15 hod. – divadlo 
Pasáž

Pro rodiče s dětmi  
DIVADLO RA DOST BRNO       
Pavel Polák: TŘI ČUNÍCI 

NEZBEDNÍCI

Středa 11. 5. v 18 hod. – foyer 
divadla Pasáž                    

IV. koncert KPH  
JAHODOVÉ DUO „Od klasiky 

k fi lmu“
Pavla Jahodová – violoncello, Jiří 

Jahoda – housle

Čtvrtek 19. 5. v 19 hod. 
– Národní dům IV.  koncert HS
NEŘEŽ a ROMAN DRA GOUN

Neděle 22. 5. v 15 hod. – Zadní 
synagoga

VZPOMÍNKOVÁ AKCE K UC-
TĚNÍ OBĚTÍ HOLOCAUSTU A 
PŘIPOMÍNCE ODJEZDU KVĚT-
NOVÝCH TRA NSPORTŮ

Od 15.30 hod. zahraje klezmerová 
kapela HaChupa.

Pondělí 23. 5. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž

III. představení ab. sk. A
Jana a Martin Kákošovi, Henrich 

Leško: BÁTHORYČKA 

Čtvrtek 26. 5. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž 

III. předst. sk . B
DIVADLO PALACE  PRA HA
Ray Cooney: RODINA JE 

ZÁKLAD STÁTU

Sobota 28. 5. od 10 hod. – Třebíč-
ské předzámčí

CESTA DO STŘEDOVĚKU
Oslava dětského dne v třebíčském 

předzámčí.

Pátek 27. května ve 14.30 hodin 
– Národní dům, velký sál

MÁJOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje KS KVAR-

TET.

Úterý 17. května v 8.30 hodin – 
Národní dům

ČERT VŠUDYBYL – klasická 
pohádka v podání ostravských herců

Úterý 24. května v 10 hodin pro 
studenty SŠ – divadlo Pasáž

BÁTHORYČKA  – muzikálové 
představení Těšínského divadla

Úterý 31. května, 8 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Současná česká próza/Aleš 
Říman

Pondělí 16. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení, 

Historie třebíčského školství/
Mgr. Jitka Padrnosová, Státní okres-
ní archiv Třebíč

Pondělí 16. května, 18 hod. Zele-
ná klubovna, 1. patro

Za co Marie Terezie nemůže
Vernisáž výstavy o školství na Tře-

bíčsku. Účinkuje hudební skupina 
Dvorkaři. Výstava bude přístupná od 
17. 5. do 28. 6.

Čtvrtek 19. května, 9 hod., sál 
hudebního oddělení.

Kouzelné divadlo/Dětský diva-
delní soubor ZŠ Horka-Domky

 
Úterý 24. května, 16 hod. sál 

hudebního oddělení.
Spory bohů/Dětský divadelní sou-

bor ZŠ Horka-Domky

Úterý 31. května, Gymnázium 
Třebíč

Úterý 31. května, 17 hodin, 
Kavárna U židovské brány

Guerilla poetring a autorské čte-
ní Blanky Fišerové. Spoluúčinkují 
bratři Vankovi 

Výstavy
Morseogeamy, Kaligramy, non-

sensy/Miroslav Koupil
Do 1. června, sál hudebního oddě-

lení

Superhrdinové kolem nás/Aka-
demie věd ČR

Do 13. května, Zelená klubovna, 
1. patro

Po stopách Karla IV.
4. května – 10. června, vstup-

ní vestibul knihovny - Happening k 
výstavě 13. 5. v 11 hodin ve vestibu-
lu knihovny.

Za co Marie Terezie Nemůže
17. května - 28. června, Zelená 

klubovna, 1. patro

PLAKÁTY PROTI KOUŘENÍ
2. - 30. května, pobočka Modříno-

vá

ZDRA VÍ
2. - 30. května, pobočka Modříno-

vá

Výstava výrobků a fotografi í 
ze života klientů stacionáře na 
Družstevní ulici v Třebíči.

2. - 30. května, pobočka Borovina

Hynek Luňák – Retrospektiva
Galerie Malovaný dům  - do 5. 6.
Jan Maria Krejčí – obrazy
Galerie Ladislava Nováka - do 29. 5.
Karel Láznička – Kresby a drobní 

gobelínová tvorba
Výstavní síň Předzámčí - do 12. 6.
Radko Raška
Galerie Kruh. Vernisáž 12. května 

v 17.30. Úvodní slovo Alena Raško-
vá, na kytaru zahrají klasické skladby 
synové umělce - do 8. 6.

3. - 12. 5. Prodejní akce - LETNÍ 
MÓDA

3. 5. 10.30 – 12 Obtisk ručiček
10. 5. 10.30 – 12 Babiččina raj-

ská polévka (kurz zdravého vaření)
12. 5. 15 – 16.30 Rodinné dílnič-

ky pro malé i velké lidičky
13. 5. 11 - 12 Mezinárodní den 

rodiny v Uzlíčku
17. 5. 10.30 – 12 Je manželství 

přežitek nebo nutnost?
24. 5. 10.30 – 12 Znakování bato-

lat
31. 5. 10 – 11 Rodinné zápolení 

s míči

2. 5.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Hrajeme si s padákem

3. 5.  10.30 – 12 Přeskoč, přelez 
– sportování

5. 5.  8 - 17 Dárek pro mamin-
ku aneb blíží se MEZINÁRODNÍ 
DEN MATEK

5. 5.  18 – 20 Rukodělný kurz: 
Náramky z korálků

6. 5.  10.30 - 12 Klub Batole: Zpí-
váme písničku mamince

6. 5.  18 - 20 Muzikoterapeutická 
relaxace

7. 5.  14 - 17 Tvořivé odpoledne: 
Mokré fi lcování

9. - 15. 5. TÝDEN PRO FAIR 
TRA DE

9. 5.  10.30 - 12 Klub Miminko: 
Kontaktní rodičovství

10. 5.  10.30 – 12 Funkce rodiiny 
v 21. století

12. 5.  8 - 17 RODINA SPOLU - 
den otevřených dveří u příležitosti 
Mezinárodního dne pro rodinu

12. 5.  8 - 17 Ujíždíme na FAIR 
TRA DE

13. 5.  10.30 - 12 Klub Batole: 
Rodiče a období vzdoru

14. 5.  9 - 11 FÉROVÁ SNÍDA-
NĚ - happening na oslavu Světového 
dne pro fair trade - koná se v parku 
před Zámkem

16. - 22. 5. Světový týden respek-
tu k porodu

16. 5.  10.30 - 12 Klub Mimin-
ko: Jak o sebe pečovat na mateřské 
dovolené

16. 5.  14 - 16 MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autis-
tického spektra

16. 5.  16 – 18 Předporodní pří-
prava na kojení

17. 5.  9.30 - 11.30 Komunikace 
v rodině

17. 5.  10.30 - 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Sýrový dip

19. 5.  15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Houbové rizoto

20. 5.  10.30 - 12 Klub Batole: 
Malujeme louku plnou květin

21. 5.  14 - 17 MEZINÁRODNÍ 
DEN RODINY

23. 5.  10.30 - 12 Klub Mimin-
ko: Jak dítě může změnit žebříček 
hodnot rodiny

23. 5.  16 - 18 Kurz ŠÁTKOVÁNÍ
24. 5.  8 - 14 Kdo si hraje, nezlobí 

aneb připomínáme si SVĚTOVÝ 
DEN HER

26. 5.  14.30 - 16 Zdravá dílna: 
Pizza se sýrem a rajčaty

27. 5.  10.30 - 12 Klub Batole: 
Jarní protažení v rytmu

30. 5.  10.30 - 12 Klub Miminko: 
Kosmetika pro nejmenší

30. 5.  14 - 16 SPECIFICKÉ 
PORUCHY UČENÍ

31. 5.  8 - 14 Normální je nekou-
řit - akce u příležitosti SVĚTOVÉ-
HO DNE BEZ TABÁKU
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Lidé mají angličtinu v hlavě,
ale málo na jazyku…  

...říká Radek Vranča, ředitel Ro-
dinného centra Damiján a majitel 
nově otevřené Jazykové školy IN-
TERA CT v Třebíči a  Moravských 
Budějovicích.  Během kurzů angličti-
ny používá speciální, přímou metodu 
vyúky pod názvem Direct Method. 

Můžete čtenářům vysvětlit, v čem 
taková výuka spočívá a v čem se liší 
od klasických metod? 

V rámci tradičních školních přístu-
pů se cizí jazyk pomocí textu analyzu-
je, učí se jako informace. Většina lidí 
však nedokáže v cizím jazyce reagovat 
a mluvit. Učení se jazyka je totiž spíše 
cvik než znalost, něco jako tanec nebo 
psaní na stroji. Je třeba osvojit si pod-
vědomé jazykové refl exy. 

Jak je tedy možné mluvení nacvi-
čit? 

Přímá DIRECT metoda simuluje 
prostředí rodilých mluvčích. Je to sys-
tém předem daných otázek a odpově-
dí, které lektor studentovi v rychlosti 
klade a pomáhá mu odpovídat.

Je totiž dokázáno, že člověk si nová 
slovíčka a gramatiku lépe zapamatuje 
v celých větách než jednotlivě, tzv. bif-
lováním.  

Jak ovšem docílíte, aby si student 
zapamatoval celé věty?   

Nemusí si je pamatovat celé ani 
přesně. Věta mu pomůže si lépe zapa-
matovat dané slovíčko nebo grama-
tickou vazbu. Klíčem k ovládnutí ci-
zího jazyka je časté opakování toho, 
co už známe. Velmi časté opakování 
je i podstatou metody Direct, kterou 
používáme. 

Můžete říct, jak konkrétní kurz 
probíhá a kolik je studentů v jedné 
skupině? 

Skupiny ideálně tvoří 4-6 studentů, 
máme však i individuální kurzy. Lek-
ce musí být dynamická a živá, lektor 
hodně používá tzv. body language, 
proto před studenty stojí a náhodně 
vyvolává.  

Jaké máte zatím výsledky a ohla-
sy studentů? 

Teprve začínáme, kurzy jsme ote-
vřeli před několika měsíci, dosavad-
ní ohlasy jsou však nadšené. Studen-
ti jsou vtaženi do výuky a velmi je to 
baví.

Angličtina přestává být nutným 
zlem a stává se pro ně příjemnou 
součástí života. 

Vyučujete touto metodou i jiné 
jazyky než angličtinu, a jaké dru-
hy kurzů nabízíte?

 Momentálně přímou metodou 
učíme angličtinu a také češtinu pro 
cizince. Učebnice naší Direct me-
tody ale existují i v jiných jazycích - 
němčině, španělštině, ruštině, fran-
couštině a portugalštině. Jakmile 
budeme mít vyškolené lektory pro 
jiné jazyky, nabídneme je veřejnosti. 

Dále nabízíme dětské kurzy a kur-
zy obchodní angličtiny vedené Di-
rect metodou. 

Kdy začínají další kurzy a kam se 
mají obrátit případní zájemci? 

Nové kurzy podle zájmu otevírá-
me průběžně, zájemci mohou na-
vštívit naši bezplatnou ukázkovou 
lekci, více informací a kontakt na-
jdou na našich stránkách
www.anglictinabeznudy.cz

Autorské čtení studentů 
katolického gymnázia

V pátek 18. 4. 2016 se od 18:00 hod. 
konalo v Galerii Franta autorské čtení, 
jež pravidelně pořádá Městské kultur-
ní středisko Třebíč. Hlavním hostem 
večera byl pan Miroslav Koupil, per-
former, nonsensový básník a středo-
školský učitel, a studenti Katolického 
gymnázia Třebíč. Forma tohoto po-
řadu již pravidelně nabízí studentům 
středních škol možnost představit se 
veřejnosti se svou vlastní autorskou 
tvorbou. I my jsme velice rádi přijali 
pozvání paní Mirky Čermákové a sna-
žili jsme se úkolu zhostit se ctí. 

V nádherných prostorách Galerie 
Franta se autorské čtení konalo popr-
vé, premiéru zde měl nejen pan Kou-
pil, ale také naši studenti. Katolické 
gymnázium reprezentovali především 
slečny a pánové, kteří se zúčastnili ce-
lostátní literární soutěže Karel IV. - Štít 
míru a sloup pokoje, ale i ti, které baví 
psát. 

První části večera zahájily svými 
básněmi o Karlu IV. Amálka Hartma-
nová a Katka Ošmerová z primy. Poté 
představila text Klárky Lojdové ze se-
kundy Putování po Karlově mostě její 
spolužačka, Eliška Kostková. Simona 
Trnková z kvinty přednesla autorský 
příběh Poznání, rozhovor malé díven-
ky a maminky. Lenka Kolomazníková 
ze sekundy zaujala diváky detektiv-
kou o tajemství královské koruny, text 
jí pomáhali přednést Eliška a Sam Du-
šovský, úspěšní recitátoři. David Zejda 
ze sexty uzavřel studentské autorské 
čtení úvahou nazvanou Národní bo-

hatství. Ve druhé části večera před-
stavil své kaligramy a pohybové básně 
pan Miroslav Koupil. Jeho přednes byl 
velkým strhujícím hereckým výkonem 
a snad probudil v přítomných zájem o 
krásu slova a jazyka. 

Závěr patřil hudebníkům katolického 
gymnázia, skupině Miracles, která při-
způsobila svůj repertoár i počet vystu-
pujících komornímu prostředí Galerie 
Franta. Štěpán Kovář, Lucie Švaříčko-
vá, Petr Jonáš a Jakub Lamich zvládli 
všechny překážky neobvyklého místa 
a jejich vystoupení bylo opravdovým 
zážitkem, což publikum dokázalo oce-
nit. Podporou v zákulisí jim byli další 
členové: Darina Růžičková, Jakub Ko-
vář a Matěj Benda. Miracles hrají s vel-
kou chutí, radostí a zároveň pokorou.

Děkuji všem za krásný večer! Děkuji 
zúčastněným spisovatelům, hudební-
kům, divákům, zejména sextě a jejich 
německým hostům, rodičům a kole-
gům za jejich účast a podporu. 

 Míša Avkovská
  (PI-t05-kgD)
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Služby LSPP stomatologické na KVĚTEN 2016
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  1.5. neděle  MDDr. Vodička Petr, MUDr. Štěpánek Aleš Na Potoce 78 674 01  Třebíč 568 844 102
  7.5. sobota  MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71  Náměšť n. Oslavou  568 620248
  8.5. neděle  MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71  Náměšť n. Oslavou  568 620248
14.5. sobota  MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71  Náměšť n. Oslavou  568 620248
15.5. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898 675 71  Náměšť n. Oslavou  568 620248
21.5. sobota  MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71  Náměšť n. Oslavou  568 620248
22.5. neděle  MUDr. Bartoňková Olga  Vltavínská 1346 674 01  Třebíč   568 808274
28.5. sobota  MUDr. Bednářová Marie Zdislavina 11 674 01 Třebíč   568 824359
29.5. neděle  MDDr. Beníček Jiří  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o, Kpt. Jaroše 1123
     674 01  Třebíč            568 826 880, 776 166 268

Kino Pasáž
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

Od čtvrtka 5. do neděle 8. května
PAT A MAT VE FILMU
Repríza animovaného rodinného 

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

Od čtvrtka 5. do středy 11. květ-
na

CAPTAIN AMERICA: OBČAN-
SKÁ VÁLKA  3D

Premiéra dobrodružného akčního 
fi lmu USA v českém znění.

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

Od pondělí 9. do středy 11. květ-
na

DVOJNÍCI
Repríza komedie ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Neděle 15. května od 15 hodin 
Zábavná procházka pro děti

Dětské odpoledne: Registrace a 
start trasy od 15 do 16.30 hodin 
v Třebíči, v Tyršových sadech u 
Gnómonu (ukazatel severu).

Předpokládaná délka trasy třo kilo-
metry. Po celé trase budou pro děti 
připraveny formou stanovišť úko-
ly, hry a soutěže. Doprovod rodi-
čů nebo prarodičů je vítaný, u men-
ších dětí nutný. Účastníci obdrží po 
absolvování všech stanovišť malé 
dárečky, které poskytlo několik 
ochotných fi rem.  Doprovodný pro-
gram: Malování na obličej.

Pondělí 16. května od 16 hodin 
Procházka mezi bylinkami

Sraz u zámecké kašny v Třebí-
či. Bylinkářka Alena Nováčková 
nás provede po zámecké bylinkové 
zahrádce. 

Neděle 22. května od 15 hodin 
Focení dětí v přírodě

Oblíbená akce ve spolupráci s 
vizážistkou. Děti se při focení v pří-
rodě cítí uvolněně a užijí si to. Navíc 
pomůže a poradí vizážistka, která se 
postará před samotným focením i 
o jemné líčení, především pro malé 
slečny. Děti s sebou mohou mít oblí-
benou hračku nebo je může dopro-
vodit zvířátko. Termín je orientační.

Sobota 28. května od 14 hodin  
2. ročník koncertu „Country sto-
dola“ v Nových Dvorech u Polné.

Klub zdravíOd čtvrtka 12. do středy 18. 
května Upozornění: čtvrtek  - 
neděle ve 3D, pondělí – středa ve 
2D 

ANGRY BIRDS VE FILMU 3D
Premiéra rodinného animovaného 

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

Od čtvrtka 12. do neděle 15. 
května

SOUSEDI 2
Premiéra komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 16. do středy 18. 
května

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

Od čtvrtka 19. do neděle 22. 
května

JAK BÁSNÍCI ČEKA JÍ NA 
ZÁZRA K

Repríza komedie ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 19. do neděle 22. 
května

X-MEN: APOKA LYPSA  3D
Premiéra akčního sci-fi  fi lmu USA 

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

Od pondělí 23. do středy 25. 
května

KNIHA DŽUNGLÍ
Repríza animovaného rodinného 

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

Od pondělí 23. do středy 25. 
května

TEORIE TYGRA 
Repríza komediálního dramatu 

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

Od čtvrtka 26. května do středy 
1. června Upozornění: čtvrtek  - 
neděle ve 3D, pondělí – středa ve 
2D 

ALENKA  V ŘÍŠI DIVŮ: ZA 
ZRCADLEM 3D

Premiéra rodinného dobrodružné-
ho fantasy fi lmu USA v českém zně-
ní.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 26. do neděle 29. 
května

SVÁTEK MATEK
Premiéra komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 30. května do středy 
1. června

ZLO NIKDY NESPÍ
Premiéra hororu USA. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Skupina Carmen slaví 7. května výročí

Carmen 30 
Na kafe!

7. květen 2016 
Zimní stadion Třebíč

Jediné vystoupení hudební skupiny 
Carmen v letošním roce. 

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 nástro-

jů 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
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Aktuální míra nezaměstnanosti v České 
republice mírně klesá, přesto existují re-
giony, kde je hledání nového a kvalitního 
zaměstnání složité. Jednou z nejohrože-
nějších skupin obyvatelstva na pracov-
ním trhu jsou lidé s nižším vzděláním ne-
bo mladí absolventi škol s nulovou praxí. 
Třebíčsko je z hlediska nezaměstnanosti 
vnímáno tradičně jako problematický re-
gion, ve skutečnosti však řada místních 
firem hledá a nabírá nové zaměstnance. 
Mezi ně patří i společnost Fraenkische 
CZ, která sídlí v Okříškách a neustále se 
rozrůstá. Takže poptávka po nových za-
městnancích v této firmě je trvalá a stále 
se zvyšuje.

„Jsme irma, která nabízí práci oprav-
du všem bez ohledu na dosažené vzdělání 
a na předchozí praxi. Naše irma se v sou-
časnosti rychle rozvíjí, každý měsíc se roz-
růstá o 15 zaměstnanců. Získáváme nové 
zakázky, a tím i jistotu, že práce v naší to-
várně v Okříškách bude dostatek za rok, za 
dva, i za pět let. Okamžitě by se v naší vý-
robě uplatnilo 40 nových zaměstnanců na 
hlavní pracovní poměr,“ vysvětlil perso-
nální ředitel společnosti Fraenkische CZ 
Ing. Martin Klusáček.

Fraenkische je německá rodinná fir-
ma s dlouhou tradicí, její historie se píše 
už od roku 1906. Společnost zaujímá ve-
doucí postavení v oblasti vývoje, výroby a 
prodeje plastových trubek především pro 
automobilový průmysl. Výrobní závod v 
Okříškách byl postaven v létě roku 2007 
a již v roce 2012 byla zahájena výstavba 
nové výrobní haly, protože původní areál 
již nevyhovoval trvale rostoucí produkci 
okříšské pobočky.

„Zakládáme si na bohaté tradici a rodin-
ném vlastnictví, naši irmu v současnosti 
řídí zástupce již třetí generace původních 
majitelů. S tím je spojený i přístup k za-

městnancům. Ačkoliv máme v našem závo-
dě téměř 900 pracovníků, o každého z nich 
se zajímáme. Klademe velký důraz na kva-
litu vztahů mezi zaměstnanci navzájem i 
mezi zaměstnanci a nadřízenými pracov-
níky. Používáme zdravý selský rozum, vždy 
se snažíme domluvit. Našich lidí si vážíme,“ 
popsal personální ředitel a doplnil kon-
krétní výhody, které Fraenkische nabízí.

„Naši lidé mohou do práce cestovat doto-
vaným autobusem a irma hradí i polovinu 
nákladů na stravování. Naši zaměstnanci 
mohou podle výsledku práce získat každý 
měsíc zajímavé výkonové prémie, zvýšit si 
příjem o osobní ohodnocení, příplatky za 
noční směny, za nepřetržitý provoz.  Oblí-
bené jsou příspěvky na dovolenou a na Vá-
noce - vždy ve výši poloviny platu. Zaměst-
nanci mají 5 týdnů dovolené, přispíváme 
jim, pokud o to stojí, na důchodové pojiš-
tění, a každý rok vyplácíme tzv. věrnostní 
příplatek, který se zvyšuje s odpracovaný-
mi roky a po pěti letech dosahuje částky 10 
000 Kč.“

Pokud hledáte nové zaměstnání nebo 
uvažujete nad změnou toho stávajícího a 
je pro vás důležitá jistota trvalé perspek-
tivy v prosperující firmě, pak společnost 
Fraenkische CZ pro vás může být dobrou 
volbou. Příležitost prohlédnout si výrob-
ní závod v Okříškách zblízka máte 4. červ-
na, kdy je v továrně Den otevřených dve-
ří spojený i s doprovodným programem 
pro děti.

„Těšíme se na všechny návštěvníky. Uvi-
díte, v jakých podmínkách se u nás pracuje, 
a určitě nebudete zklamaní. Odpovíme na 
všechny vaše otázky, pokud se vám u nás 
bude líbit, klidně si můžete na místě vypl-
nit žádanku o místo,“ uzavřel pozváním k 
návštěvě výrobního areálu v Okříškách 
personální ředitel Fraenkische CZ Ing. 
Klusáček.   (PI-t05-franD)

Hledáte zaměstnání? 
Fraenkische vám nabídne jistotu

Po Běhu na Hrádku a Třebíčském 
aquatlonu pokračuje čtvrtý ročník 
vytrvalostního poháru McRAI CUP 
sobotním Cross country horských kol 
na Mařenku. Závod, který se v loň-
ském roce těšil vysokému počtu zá-
vodníků, proběhne 7. května v obci 
Předín a jejím okolí, trasy vedou po 
asfaltových a lesních cestách v okolí 
hory Mařenky. Závodit se bude cel-
kem ve 12 kategoriích. Novou kate-
gorií jsou Rodinné týmy, kde soutěží 
jeden dospělý a jedno dítě. Připra-
vena je řada tratí, nejkratší o délce 
pouhých 130 metrů je určena pro 
nejmenší cyklisty, nejdelší, 32kilo-

metrovou trať budou muset absol-
vovat muži a pro ženy je připraven 
okruh o délce 18 km. Přihlášky lze 
podat přímo na místě v den konání 
závodu, nebo prostřednictvím webu 
triatlon-trebic.cz, kde naleznete veš-
keré informace, které se Cross count-
ry týkají. Děti do 17 let mají tradičně 
startovné zdarma.

Přijeďte si zazávodit a užít si skvě-
lou sportovní sobotu! Těšíme se na 
vás 7. května 2015 od 9 hodin ráno 
na fotbalovém hřišti v Předíně. Tým 
McRAI CUPu.

Podrobné propozice naleznete 
na www.triatlon-trebic.cz

Pozvánka na  CROSS-COUNTRY 
- závody horských kol na Mařenku

 Foto: Václav Křivánek
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Tak se nyní jmenuje pravidelné neformální setká-
ní občanů se zastupiteli hnutí ANO v Třebíči. 

Občané se budou moci ptát zastupitelů hnutí ANO 
pravidelně každé první pondělí v měsíci. 

První společné setkání se uskuteční v pondělí 2. 
května od 18.00 hodin v kanceláři hnutí ANO na 
adrese Karlovo náměstí 31/25 v Třebíči.

 Zajímá nás 
váš názor, jsme 
připraveni dis-
kutovat a pro-
brat věci, které 
se týkají Třebí-
če. 

Můžete se na 
nás obrátit s čímkoli, co vás trápí nebo vám dělá ra-
dost. 

Vítáme nápady, co zlepšit, na jaké oblasti se sou-
středit, s čím vám můžeme pomoci nebo prostě jen 
slova podpory. Zpětná vazba je pro nás cenný zdroj 
informací a názorů. 

 Ing. Monika Oborná
Předsedkyně oblastní organizace 

hnutí ANO v Třebíči

ANO, JSME 
TADY PRO VÁS

t05-anoD

Z důvodu velkého zájmu veřejnosti 
navyšuje Ekotechnické centrum Al-
ternátor Třebíč počet svých science-
show. Tyto zábavně-vědecké poku-
sy budou moci zájemci od neděle 8. 
května zhlédnout vždy nejen kaž-
dou sobotu, ale i o nedělích. Začátek 
akce je po oba dva dny shodný, a to 
od 16.30 hodin.

Science-show je představení o dél-
ce asi 30 minut moderované průvod-
ci v Alternátoru, kteří zábavnou for-
mou předvádějí pokusy plné různých 
chemických či fyzikálních jevů. Do 
některých experimentů se zapojují i 
diváci, kteří si ty méně náročné mo-
hou po instruktáži vyzkoušet i doma 
s dětmi.   -zt-

MALÍ návštěvníci si mohou vyzkoušet některé pokusy.
 Foto: archiv Alternátoru

Alternátor přidává další 
termín science-show

Chodci budou 
na přechodu 

lépe vidět
Začátkem dubna nechali pracovníci 

odboru dopravy a komunálních slu-
žeb vyměnit staré lampy u přechodu 
pro chodce na ulici Rafaelova v Tře-
bíči.

Dříve byla použita přechodová sví-
tidla s halogenidovou výbojkou o pří-
konu 285 W a dnes zde máme umís-
těna LED svítidla s příkonem 88 W na 
jednu lampu. 

Především je přechod pro chod-
ce nyní nasvětlen podle nové normy. 
Ta říká, že musí být u přechodu pro 
chodce osvětlen také vstupní prostor 
a to z každé strany přechodu.

U ledkových svítidel je možné lépe 
pracovat se směrováním světelného 
paprsku. 

Tyto lampy hodlá město použít i 
k připravovanému osvětlení přecho-
du na ulici Jelínkova. -zt-

Zábradlí je opravené 
Ve druhém dubnovém týdnu nechalo 

město opravit letité a poškozené zábrad-
lí kolem Týnského potoka, v ulicích Zdi-
slavina a Cyrilova. Zde nyní také probíhá 
čištění a oprava koryta potoka.

Na některých místech stačilo sloupky 
opravit, zejména v ukotvení. Jinde by-
lo poškození tak velkého rozsahu, že se 
muselo udělat zábradlí nové. To zname-
nalo předem připravit profily a na místě 
je osadit, svařit a poté natřít. Zábradlí je 
více než padesátileté a rozsah poškození 
přesáhl původní předpoklad.   -zt-
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Školicí středisko JMA Třebíč
pronajme vybavené prostory pro
• školení
• semináře
• vzdělávací akce
• prezentace firem.
www.pobocka.skolenijihlava.eu
R. Korbelová, tel. 702 118 671

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 Septiku :-)  

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

Překlady a tlumočení 

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: 607 674 804 
nebo 737 881 944.

Služby domácnostem

Koupím

Nemovitosti

Zaměstnání

Ostatní

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

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

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

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  

Prodej přírodní pleťové a tělové kos-
metiky BIONE v bio  kvalitě. Kontakt 
Pavla Šubrtová, sms: 777 477 063

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

ODMĚNA za vozidlo až 3000 Kč
Vystavení dokladu o likvidaci zdarma

www.ekometal-srot.cz

t0
3
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Výklad karet, léčivé terapie, 
uvolnění energet. bloků, minulý 
život. Tel. 739 080 527, 
www.vyklad-vestby.cz

Výklad karet

Společnost zabývající se výrobou 
koberců hledá nové zaměstnance 
do výroby a to baliče, šičky, obsluhu 
řezacího stroje ovládaného PC a 
skladníka. Požadujeme manuální 
zručnost, zodpovědnost, dobrý zdra-
votní stav, vhodné pro absolventy, 
nástup ihned. Po zaučení bonusy, 
prémie, zázemí stabilní firmy. Per-
fect Carpets s.r.o. Pavel Kočí tel.: 
733 134 588

Potřebujete poradit 
při nákupu ojetého auta? 
Firma ATEMOPIA s.r.o. nabízí 
vyškolené mechaniky, kteří Vám 
kompletně prověří a osobně 
prohlédnou Vámi kupované voz-
idlo. Zjistíme skutečně najeté 
kilometry, odhalíme vozidla po 
haváriii, na místě provedeme 
osobní technickou kontrolu, 
zjistíme chyby v řídících jednot-
kách, vyčteme Readiness kódy - v 
případě chybových kódů, dle nově 
uzákoněné legislativy, vozidlo 
neprojde od 1. 7. 2016 emisemi a 
technickou kontrolou. 
Základní cena za kompletní 
prověrku a prohlídku je 1500,- Kč. 
Více informací na tel.: 
731 919 206

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

Čištění koberců

Služby
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.

Kosmetika

TAK UŽ NE!  TRÁPÍ VÁS?
* vypadávání obočí?
* nemáte žádné obočí?
* světlé a nevýrazné obočí?
* nedokonalý tvar obočí?
Jak má vypadat tvar vašeho obočí? 
Jak mít obočí permanentně uprave-
né, bez každodenního malování a 
omezování?
AMARYLLIS - kosmetický salon - 
expert na obočí má řešení 
* nová přirozená permanentní me-
toda - vláskování obočí
PROVÁDÍME TAKÉ 
MIKROPIGMENTACI 
OČNÍCH LINEK A RTŮ
* přirozený trvalý make-up bez bo-
lesti a bez náročného hojení
* s tímto inzerátem získáváte 
bonus 100 Kč na mikropigmentaci 
do 31. 5. 2016
www.kosmetika-trebic.cz, 
Mob.: 777 668 503 
- Veškrnová Andrea

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  
Koupím Jawa, ČZ, Stadion, PAV, 
jakýkoliv stav i ND. Auto zachov.
stavu - Škoda 1000, Garde, Rapid, 
VAZ 2101 - 3 a nepoužité ND: T.: 
604 565 190

Koupím housle, violu, cello, basu, 
el. kytaru či saxofon i poškozené a 
nekompletní. T:728 473 687. 
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Zhruba v polovině dubna se vráti-
la výprava z Vysočiny, jejímiž členy 
byli také Milada Brabcová z Petro-
vic /AXiS TRITRA INING TÝM/ a 
Petr Mejzlík /TJ Spartak Třebíč/ ze 
závodu na jihu Sardinie /Itálie/. 

Ve městě Chia se konal závod, kte-
rým byla zahájena triatlonová sezona 
v Evropě. Triatlon s názvem CHIA 
LAGUNA HALF TRIATHLON 
2016 s objemy 1,9-85-21 km se 
konal v sobotu 16. dubna a na start 
se postavilo 252 jednotlivců a 51 šta-
fet. 

„Poměrně rozbouřené Středozemní 
moře dávalo tušit, že nepůjde o jedno-
duchý závod. Zvlněná cyklistická část 
s asi kilometrovým převýšením a závě-

rečný běh na slunci, naštěstí foukal sil-
ný vítr, důkladně prověřily připrave-
nost startujících na letošní sezónu,“ 
konstatoval Mejzlík.

Petr Mejzlík zvítězil v kategorii 
55-59 let časem 5:44,43 h /celkově 
112.) před Andrewem Pidduckem 
5:54,57 h z Anglie a domácím Raff -
aelem Antonazem 6:29,20 h. Milada 
Brabcová mezi 29 ženami obsadila 
výborné 8. místo a stala se vítězkou 
kategorie 40-44 let v čase 5:59,27 h. 
Až za ní doběhly domácí závodnice 
Gessica Gatt i 6:08,38 h a Nicolet-
ta Rassu 6:47,53 h. Vítězi závodu se 
stali Slovinec Matic Modic v čase 
4:05,47 h a domácí Dogana Martina 
v čase 4:41,18 h.   -zt-

DVA VÍTĚZOVÉ. Milada Brabcová a Petr Mejzlík. Foto: archiv P. Mejzlíka

Zvítězili Brabcová a Mejzlík

Třebíčským judistům se opět daři-
lo. Z Poháru Vysočiny ve Žďáru 
nad Sázavou přivezli tři zlaté a jed-
nu stříbrnou medaili. Zúčastnili se 
jej čtyři zkušení závodníci z třebíč-
ského Oddílu Judo TJ Spartak Tře-
bíč. Všichni se umístili na stupních 
vítězů.

Nejmladší třebíčský judista Radek 
Nechvátal již tradičně obhájil první 
místo ve své váhové kategorii mláďat 
do 26,5 kg a porazil soupeře z ostat-
ních krajských oddílů. 

O rok starší závodnice Sára Vaníč-
ková ve váze do 36 kg a v kategorii 
mladších žákyň obsadila krásné dru-
hé místo. 

Další zlatou medaili odvážel ze 
Žďáru mladší žák Ondřej Chalupa. 
Jedním z posledních zápasů uzavřela 
druhé kolo Poháru Vysočiny Patricie 
Čopfová. 

Porazila jednu ze svých soupeřek 
na ipon (nejvyšší možné skóre) a 
obsadila první příčku. -zt-

Judisté přivezli čtyři medaile

SÁRA  VANÍČKOVÁ ve Žďáře nad 
Sázavou vybojovala stříbro.
 Foto: archiv oddíluHasičské závody v disciplíně „Běh 

na 100 m s překážkami“ pořádá Sbor 
dobrovolných hasičů Budíkovice, 
místní část Třebíče, v sobotu 7. květ-
na od devíti hodin na Atletickém 
stadionu v Třebíči. Jedná se o Český 
pohár, který má dvanáctiletou tradici 
a skládá se ze šesti závodů v roce. 

„Možnost pořádat jej jsme získali po 
té, co se jeden náš člen aktivně zapojil 

do loňského ročníku v kategorii dorost 
a celkově se umístil na druhém místě,“ 
upozornil za pořadatele František 
Peštál.

Vstupné pro diváky je zásadně 
zdarma. Každé soutěže se zúčastňu-
je zhruba 250 závodníků v šesti kate-
goriích – mladší dorostenky, střední 
dorostenky, ženy, mladší dorostenci, 
střední dorostenci a muži.  -zt-

Zahajovací závody dráhové sezony, 
které byly pro kategorie dorostu a 
žactva nominačními pro mezinárod-
ní čtyřutkání Vysočina – Jižní Čechy 
– Bavorsko – Dolní Rakousko, uká-
zaly, jak se omlazený tým mužů chys-
tá na další prvoligovou sezonu. 

Staronový vedoucí družstva Jiří 
Kliner, který po čtyřech letech vystří-
dal úspěšného Jana Vaňka, přidal na 
soupisku několik jmen. Především 
odchovance jemnické atletiky Zuzá-
ka a Bartoše, dále sprintera Vorlíčka 
a premiéra v áčku dospělých čeká i 
teprve patnáctiletého Dvorského. 

Celek Spartaku, který už potřetí 
za sebou zvítězil v anketě Sportovec 
Třebíče v kategorii kolektivů, čeká 
náročná sezona. Už loni byla I. liga 
velmi vyrovnaná a třebíčský celek, 
který v průběhu několika sezon při-
šel o Růžu, Chybu, Hoška, Sobot-
ku, Gašaje a nakonec i Sýkoru, v ní 
dosáhl nejpřekvapivějšího a nejmé-
ně očekávaného úspěchu. Letošní 
další obhajoba tradiční druhé příčky 
bude pro Klinera i jeho mladý celek 
velkou výzvou.  

Z výkonů závodníků Spartaku 
při zahajovacích závodech v Třebí-
či: Muži: 300 m: 1. Vorlíček 38,47. 
1000 m: 2. Rygl 2:39,22. 110 m př.: 
1. Vorlíček 17,04. Dálka: 1. Vorlíček 

6,30. Koule: 1. Kliner 13,80. Junio-
ři: 60 m: 1. Janíčková 8,14. 300 m: 
1. Zuzák 36,49 - 1. Janíčková 42,82, 
2. Březnová 46,42. 110 m př: 1. 
Zuzák 16,12, 2. Bartoš 17,82. Dálka: 
1. Vilímek 610. Výška: 1. Vaníčková 
154. Oštěp: 1. Dolák 53,21, 2. Bar-
toš 48,41, 3. Mikoláš 45,98. Koule: 
1. Vilímek 14,25, 2. Tomek 12,24, 
3. Zuzák 10,00. Dorost: 100 m: 1. 
Peštál 12,01 - 2. Růžičková 13,11, 3. 
Gallová 13,40. 300 m: 1. Růžičko-
vá 44,91. 100 m př: 2. Procházková 
15,51. Dálka: 1. Růžičková 504, 2. 
Gallová 483. Výška: 1. Gallová 154. 
Oštěp: 3. Novák 30,67 - 3. Neuman-
nová 26,36. Koule: 1. Novák 12,81 
– 1. Neumannová 12,07, 3. Šimko-
vá 10,73. Žactvo: 60 m: 1. Švaří-
ček 7,97, 3. Morong 8,21- 2. Troja-
nová 8,44, 3. Všetečková 8,47. 300 
m: 1. Dvorský 37,59. 1000 m: 3. 
Janík 3:01,54. 100 m př: 1. Dvorský 
14,63, 3. Víceník 16,96 - 2. Trojano-
vá 16,36, 3. Kuthanová 17,30. Dál-
ka: 1. Dvorský 585, 3. Řiháček 460 
- 2. Kosielská 483, 3. Mutlová 473. 
Výška: 2. Krpálek 151, 3. Janík 151- 
2. Kývalová 144, 3. Tomková 138. 
Oštěp: 2. Říháček 31,71, 3. Dvorský 
30,86 - 1. Vítková 26,34, 3. Kývalová 
23,87. Koule: 1. Švaříček 10,65, 3. 
Grulich 9,03 - 2. Dlapková 10,48, 3. 
Kuthanová 9,04. Milan Zeibert

Hasiči budou běhat v Třebíči

Atleti na I. ligu omladili

Jeden z tradičních turnajů, které-
ho se každoročně třebíčský oddíl 
zúčastňuje, přál judistům i tentokrát. 
Stovka sportovců se setkala v Dači-
cích. 

Oddíl reprezentovali tři závodníci, 
kteří si z turnaje odvezli umístění na 
stupních vítězů. Nejmladší a velmi 
šikovný třebíčský závodník Radek 
Nechvátal získal již po několikáté za 
sebou zlatou medaili v kategorii mlá-
ďat žáků do 27 kg.  

Druhý nejdražší kov si z Velké 
ceny Dačic odvezla zkušená judist-

ka Patricie Čopfová, která bojovala 
v kategorii starších žákyň ve váze do 
63 kg.  Třetí příčku ve stejné kate-
gorii obsadila začínající závodnice 
Zuzana Fixová. 

Další úspěch třebíčského judisty 
Radka Nechvátala v Brně se konal v 
polovině dubna.

 Nejmladší třebíčský závodník 
Radek Nechvátal v silné konkuren-
ci vybojoval třetí místo. Tradiční-
ho Otevřeného turnaje přípravek se 
zúčastnilo 111 judistů z 20 oddílů 
z celé České republiky.  -zt-

Vyhráli na Velké ceně Dačic

Každoroční mezinárodní utkání 
dorosteneckých a žákovských výbě-
rů Vysočiny a Jižních Čech s repre-
zentacemi Rakouska a Dolního 
Bavorska viděl letos Písek. Oproti 
předchozím letům se konalo hned 
v úvodu sezony a při neúčasti Hor-
ního Rakouska se z pětiutkání změ-
nilo na klání pouze čtyř soupeřů. 
V nevlídném počasí se sněhovými 
přeháňkami zvítězilo ve všech čty-
řech kategoriích Dolní Rakousko. 

Vysočina obsadila druhou příčku 
mezi dorostenkami, když nejtěsněj-
ším možným způsobem porazila Již-
ní Čechy. V ostatních třech katego-
riích to skončilo opačně a Vysočina 
byla za Jihočechy vždy třetí. Z tře-
bíčských atletů se v dresech Vysoči-
ny nejvíce dařilo Tobiáši Dvorské-
mu, prvnímu na třístovce a druhému 
na překážkách, Nikole Růžičkové, 
vítězce soutěže dálkařek, a Kristý-

ně Gallové, která si zlepšila osobní 
maximum ve skoku vysokém.    

Výkony závodníků Spartaku 
Třebíč při mezinárodním utkání 
v Písku: Dorost: 100 m: 7. Peštál 
12,34 – 5. Růžičková 13,28. 300 m: 
4. Růžičková 44,54, 6. Procházková 
45,27. 100 m přek: 3. Procházko-
vá 15,48. Dálka: 1. Růžičková 510. 
Výška: 4. Novák 170 – 2. Gallová 
156. 

Oštěp: 8. Neumannová 27,04. 
Koule: 5. Novák 11,79 - 3. Neu-
mannová 10,96, 6. Šimková 10,38. 
Žactvo: 60 m: 5. Švaříček 8,10 – 7. 
Kosielska 8,34. 300 m: 1. Dvorský 
37,42. 100 m př: 2. Dvorský 14,33 – 
9. Trojanová 16,94. Dálka: 6. Dvor-
ský 508 – 3. Teplanová 466. Výška: 
4. Teplanová 140. Oštěp: 6. Říháček 
29,57. Koule: 5. Švaříček 10,21 – 5. 
Dlapková 9,58.  -miz- 

Třebíčští atleti nastoupili 
v dresech Vysočiny
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
- Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

1. 5. 2016 Ježek Vysočiny, turis-
tický pochod v Jihlavě, start spor-
tovní hala Sokolovská 122, trasy 
pěší 15 - 100 km, cyklo 30 - 100 km. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 7.35 
/ z Boroviny v 7.39 nebo autobusem 
z AN v 7.20. Návrat vlakem z Jihlavy 
v 13.30, 14.40, 15.30, 16.40, 17.30.

7. 5. 2016 Nad údolím Fryšávky, 
turistický pochod v Daňkovicích, 
trasy pěší 15 a 32 km, cyklo33 a 48 
km. Doprava vlastními auty.

7. 5. 2016 Cestou Vysočiny, 
turistický pochod ve Štokách, start 
v myslivecké chatě, trasy pěší 10, 20, 
30, 40, 50 km, cyklo 30, 40, 50, 80 
km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. 
v 6.09 / z Boroviny v 6.12 do Havl. 
Brodu a přestup na autobus v 8.00. 
Návrat autobusem ze Štoků v 17.34, 
přestup Jihlava.

8. 5. 2016 Po stopách Josefa 
Toufara do středu ČR, turistic-
ký pochod v Číhošti, trasa libovol-
ná, mezi 10.00 a 15.00 hod. je třeba 
projít přes Číhošť. Doporučujeme 
navštívit střed ČR v Číhošti, kos-
tel a pomník pátera Toufara, stanici 
ochrany fauny v Pavlově a Stvořidla. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.33 
do Smrčné, Vilémovic nebo Světlé 
n.S. Návrat vlakem z Leštiny v 14.32, 
17.11.

8. 5. 2016 Putování hornickým 
krajem, turistický pochod v Zbýšo-
vě, start v Městském kulturním cen-
tru, trasy pěší 10 až 30 km, cyklo 10 
až 50 km. Trasy vedou přes býva-
lé doly Ferdinand, Simson, Kukla a 
kolem vodojemu. Odjezd z Třebíče 
vlakem z hl. n. v 5.42, 7.39, 9.24 / z 
Boroviny v 5.36, 7.27, do Zastávky, 
pak do Zbýšova bus MHD nebo 4 
km pěšky. Návrat busem ze Zbýšova 
v 14.25, 15.26, 16.26 nebo ze Zastáv-
ky vlakem o 50 min. později).

8. 5. 2016 Pochod Župou Pern-
štejnskou, turistický pochod, start 
v sokolovně Tišnov (trasy 27 a 37 

km) a na nádraží ČD v Doubravní-
ku (trasy 9 a 16 km), cíl na Pernštej-
ně. Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. 
v 5.42, 7.39 / z Boroviny v 5.36, 7.27 
(přestup v Brně) nebo busem v 6.56 
(přestup Žďár n. Sázavou na vlak). 
Návrat vlakem z Nedvědice v 14.01, 
16.01, 17.01.

9.-13. 5. 2016 Panstvím Zacha-
riáše z Hradce, turistická akce 
kolem Telče, denně pěší trasy 15 - 25 
km. Pro zájemce je zajištěno ubyto-
vání i stravování v Telči. Každý den 
se účastníci podívají do zajímavých 
míst blízkého a vzdálenějšího okolí 
Telče.

14. 5. 2016 Málo známé Jemnic-
ko: Třebelovice - Oponešice - Mla-
doňovice - Dobrá Voda - Slavíko-
vice - Jemnice (18 km). Oponešice 
- tvrz, Mladoňovice -  expozice Pet-
ra Mladoňe z Mladoňovic, slavné-
ho rodáka obce a průvodce Mistra 
Jana Husa do Kostnice, Dobrá Voda 
- poutní kaple a vodní kaple se stu-
dánkou, Slavíkovice - kostel, Jemni-
ce - památky. Odjezd autobusem z 
AN v Třebíči 8.45. Návrat autobu-
sem z AN Jemnice 18.05.

14. 5. 2016 Jarní Eurovýšlap 
Retz - Znojmo, turistický pochod 
se startem v Retzu, cíl ve Znojmě 
na nádvoří hradu, 18 km. Trasa vede 
vinohrady na Heiliger Stein, Hna-
nice a Havraníky s odbočkou na 
Šobes. Odjezd z Třebíče autobusem 
v 7.15 (přestup v M. Budějovicích 
na vlak v 8.04) nebo ze Starče v 7.20. 
Ze Znojma zdarma autobusem pořa-
datelů (zdarma) do Retzu. Návrat ze 
Znojma vlakem v 15.02, 17.02 nebo 
busem v 16.00.

14. 5. 2016 Krajem pramenů Dy-
je, turistický pochod v Třešti, start 
kulturní dům Fialkova 1, trasy pěší 
10, 20, 35 a 50 km. Trasy vedou na 
Růženou, Velkopařezitý rybník, 
Roštejn a Hodice. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.09 / z Boroviny v 
6.12. Návrat vlakem z Třeště v 14.28, 
16.28, 18.47.

15. 5. 2016 Po jihlavských sto-
pách Gustava Mahlera, jeho rodi-
ny a přátel, tématická vycházka s 

výkladem, start 14.00 hod. Park Gus-
tava Mahlera Jihlava (4 km). Odjezd 
z Třebíče vlakem z hl. n. v 12.33. 
Návrat z Jihlavy vlakem v 16.40, 
17.30, 18.40, autobusem v 16.15, 
18.15.

18. 5. 2016 Za vodní energií do 
Hamrů nad Sázavou, vycházka s 
exkurzí, start 9.45 hod. žst. Havl. 
Brod, trasa 12 km. Odjezd z Třebíče 
podle začátku vycházky, informujte 
se u pořadatele.

19.-22. 5. 2016 Vltava na ká-
noích. Z Vyššího Brodu přes Rožm-
berk do kempu Branná (21 km), 
přes Český Krumlov do Zlaté koru-
ny (30 km), přes Dívčí Kámen do 
Boršova nad Vltavou (20 km). Spaní 
ve svých stanech, cestou zastávky za 
kulturou. Odjezd z Třebíče vlakem v 
14.33, 16.33. Návrat vlakem z Boršo-
va v 13.23, 15.23.

21. 5. 2016 Kolem Velkého Dář-
ka: Škrdlovice - Radostín - Syn-
kův kopec - Krucemburk (18 nebo 
13 km). Po cestě několik pramenů, 
sochy Josefína a Hroši. Odjezd auto-
busem z Třebíče v 6.56. Návrat auto-
busem z Krucemburku v 15.39 nebo 
vlakem ze Ždírce nad Doubravou v 
17.19.

21. 5. 2016 Teslácký šotek, turis-
tický pochod v Jihlavě, start od vrát-
nice Tesly, trasy pěší 12 až 43 km, 
cyklo 35 až 80 km. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.09 nebo 7.35 / z 
Boroviny v 6.13 nebo 7.39. Návrat 
vlakem z Jihlavy v 13.30, 14.40, 
15.30, 16.40, 17.30.

21. 5. 2016 Pochod Praha - Prči-
ce, turistický pochod, cíl Prčice, 
trasy pěší i cyklo 23 až 60 km. Star-
tem tras je Praha (70 km), Týnec n. 

Sázavou (42 km), Pikovice (50 km), 
Čerčany (50 km), Benešov (44 km), 
Bystřice u Benešova (35 km), Olbra-
movice (33 km), Votice (30 km, 
dětská 23 km), Střezimíř (dětská 
23 km), Tábor (40 a 30 km), Mladá 
Vožice (35 km), Sedlčany (30 km), 
Milevsko (40 a 31 km), Petrovice u 
Sedlčan (30 km), Bechyně (44 km). 
Odjezd z Třebíče individuální.

25. 5. 2016 Cesta pohádkovým 
lesem, Jihlava, pro děti a rodiče, 
začátek v 14.00 hod. Dětské doprav-
ní hřiště U Rybníčků, trasa 4 km. 
Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. 
v 12.33. Návrat z Jihlavy vlakem v 
16.40, 17.30, 18.40.

27.-29. 5. 2016 CHKO Bílé Kar-
paty, Velká Javorina, turistická akce 
KST, setkání čtenářů časopisu Krásy 
Slovenska. Ubytování ve Staré Turé. 
V sobotu sraz přes Holubyho chatou 
ve Velké Javorině od 11.30 do 12.15 
hodin. Odjezd z Třebíče vlakem 
v PÁ v 7.39, 11.27, 15.24 a návrat 
v NE v 9.17, 13.47.

28. 5. 2016 Náměšť - Čučice, 
turistický pochod v Náměšti nad 
Oslavou, start v sokolovně, trasy 5 
až 50 km. Projděte se přes zříceni-
nu Lamberk, Senoradský mlýn, Vlčí 
kopec a Gloriet. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.18, 7.24, 8.39 
/ z Boroviny v 6.03, 8.26. Návrat 
vlakem z Náměště v 14.07, 14.47, 
16.07, 16.47, 18.07.

31. 5. 2016 Cesta pohádkovým 
lesem, dobrodružná cesta pro děti 
a rodiče v Třešti, začátek v 13.30 
hod. u branky zámeckého parku, ul. 
Dr. Richtra, trasy 2 a 5 km. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 11.25 / 
z Boroviny v 11.29. Návrat z Třeště 
autobusem v 16.07, 17.37. -zt-

Krásnou šestou příčku v halo-
vém pětiboji si z veteránského mis-
trovství Evropy v italské Anconě 
přivezl atlet Petr Veleba. Italskému 
úspěchu předcházel bronz v běhu 
na 60 m překážek při republikovém 
šampionátu veteránů v pražské 
Stromovce. Překážky jsou také prv-
ní disciplínou pětiboje, který dále 
obsahuje dálku, kouli, výšku a běh 
na 1000 m. 

Na rozdíl od mužského sedmiboje 
ho veteráni absolvují během jedno-
ho dne. Závod v Anconě trval skoro 
dvanáct hodin a neustále se při něm 
střídalo pořadí. 

Třebíčský borec měl v jeho závě-
ru dokonce blízko ke čtvrtému mís-
tu. I tak se od loňského ME zlepšil 
o tři příčky a výrazně vylepšil svůj 

osobní rekord. Že se jednalo o klá-
ní vysoké úrovně, potvrzuje nový 
světový rekord vítězného Matt ia-
se Sunneborna, někdejší švédského 
olympionika a osmimetrového dál-
kaře. Druhý z třebíčských účastníků 
ME, bronzový z MČR Petr Motálek, 
skončil v běhu na 3000 m jedenáctý.  

Výkony závodníků Spartaku Tře-
bíč při halovém MČR veteránů ve 
Stromovce: 400 m: 8. Veleba 61,12. 
60 m přek: 3. Veleba 9,68. 3000 m 
chůze: 6. Marek 20:20,89. Výška: 
10. Veleba 161. 

Výkony závodníků Spartaku 
Třebíč při halovém ME veteránů 
v Anconě: 3000 m: 11. Motálek 
10:40,73. Pětiboj: 6. Veleba 3007 
(9,83-497-8,61-163-3:25,20). 

 Milan Zeibert

Petr Veleba skončil na ME 
veteránů v Anconě šestý

NA HŘIŠTI U Obůrky v Třebíči se v dubnu sešli majitelé kočárků, aby si i s jejich 
obyvateli změřili síly. Také se tam tančilo a vládla po celé odpoledne dobrá nála-
da.  Foto: Antonín Zvěřina

Závodili kočárkáři
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