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Koná se oslava 
Božího Těla

Tradiční oslava Božího Těla v Tře-
bíči se uskuteční v neděli 29. května. 
V osm hodin začíná mše svatá u sv. 
Martina. Poté se vydá průvod s Nej-
světější svátostí k oltáři na Karlově 
náměstí a před farou.  –zt-

Pozvali prezidenta
Moravskoslezská křesťanská aka-

demie -  regionální pobočka Tře-
bíč a Klub křesťanských seniorů v 
Třebíči zvou na přednášku Migra-
ce a bezpečnost občanů. Uskuteč-
ní se v pátek  3. června v 18 hodin v 
sále hudebního oddělení Městské 
knihovny v Třebíči. Slova se ujme 
Stanislav Novotný, bývalý policejní 
prezident, podnikatel, publicista a 
předseda Asociace nezávislých médií 
ČR. –zt-

Vystoupí biotronik
V rámci Duchovní Univerzity Bytí 

se uskuteční přednáška biotronika 
a fi lozofa Tomáše Pfeiff era v Třebíči 
v neděli 5. června. Koná se v klubu 
Hájek v ulici Mládežnická 229 nad 
bazénem Laguna. Začíná v 17 hodin. 
Návštěvníci si mohou připravit ústní 
i písemné dotazy. –zt-

Zastřeší tribunu 
Zastřešení tribuny na fotbalovém 

stadionu plánuje město  Třebíč. 
Ten se nachází v jeho majetku. Mís-
tostarosta Pavel Pacal naznačil, že se 
provede v letošním roce. Jedná se o 
zastřešení jižní tribuny.  –zt-

 

Třebíč má nového 
zastupitele

Novým zastupitelem města Třebíč 
se stal Miloš Hrůza. Nahradil před-
chozí dva kandidáty, kteří rezigno-
vali. Bude zastupovat hnutí ANO 
2011. Slib složil na květnovém zase-
dání zastupitelstva.   -zt-

VÝSTAVA V ALTERNÁTORU: Expozice v v ekologickém Alternátoru má další lahůdku. Výstava mapuje život v Borovině 
i jeho nejslavnější rodáky. Vernisáž se uskutečnila na začátku května a mezi nejvýznamnější hosty patřil bývalý prvoligový 
fotbalista a reprezentant Ivan Novák (vpravo).  Foto: Antonín Zvěřina  

O prezentaci nové studie 
byl ze strany Třebíčanů velký 
zájem

 Antonín Zvěřina

Prezentaci studie nové podo-
by Karlova náměstí si ve velkém 
sále Fóra nenechaly ujít víc než dvě 
stovky Třebíčanů. Včetně diskuze 
prezentace trvala tři a půl hodiny. 
Radnice měla silné zastoupení ve 
starostovi a všech jeho zástupcích i 
radních.  Dostavili se také architekti 

z ateliéru RA W Tomáš Rusína a Ivan 
Wahla, dopravní inženýr Rostislav 
Košťál a předseda Svazu historic-
kých sídel a místostarosta Havlíčko-
va Brodu Libor Honzárek.

V úvodu připomněla první kroky k 
revitalizaci náměstí radní Marie Čer-
ná, nezapomněla ani na vyhlášení 
ankety a zapracování jejích výsled-
ků městským architektem Luborem 
Herzánem do revitalizace. 

Město si pak vyžádalo cenovou 
nabídku od osmi architektonic-
kých kanceláří. Byl vybrán ateliér 

RA W, který v březnu 2013 prezen-
toval svoji první studii. Do roku 
2015 bylo postupně vypracováno a 
orgánům památkové péče i dopravy 
předloženo celkem osm variantních 
řešení. „Až jedenáctá studie s ozna-
čením 9A byla v dubnu letošního roku 
akceptována dotčenými orgány,“ dopl-
nila Černá.

Architekti Rusín a Wahla předsta-
vili stručně svůj ateliér a prezentova-
li studii revitalizace Karlova náměstí. 
Dopravní situaci objasnil Rostislav 
Košťál.  (Pokračování na str. 2)

Karlovo náměstí po rekonstrukci 
má být dopravně klidnější
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Karlovo náměstí po rekonstrukci...
(Dokončení ze str. 1)

V téměř dvouhodinové diskuzi smě-
řovala k vedení radnice i architektům 
řada připomínek obyvatel města, na 
které se jim ve velké míře dostalo 
ihned odpovědí. Někteří lidé se mi-
mo jiné obávají, že vodní prvky na 
náměstí ohrozí hospodaření s vodou. 
Odpověď zněla, že kašny dnes počíta-
jí s uzavřeným systémem přečerpá-
vání vody a úbytek způsobuje pouze 
odpařování. 

Vodní prvky navíc snižují praš-
nost a zvyšují v parném létě vlhkost 
vzduchu. Přání zachovat ošlapané 
dlažební kostky a přesunout elek-
trické označení bylo také vyslyšeno: 
ochozená dlažba – kostky jsou vel-
kou devizou náměstí a rozhodně bu-
dou využity pro dláždění plochy při 
rekonstrukci. Elektrické označníky 
na zastávkách MAD budou přesunu-
ty a přizpůsobeny novému režimu 
dopravy. 

Občané byli také ujištěni, že podo-
bu laviček, kašen a autobusových 
zastávek bude město s nimi konzul-
tovat prostřednictvím ankety. Co se 
týče pakovacích míst: na náměstí jich 
ubude, město ale zpracovává projekt 
na přestavbu parkoviště na ulici Ot-
marova, který počítá s dvojnásobkem 
parkovacích míst. Takže v konečném 

 Budou zachovány všechny tři funkce náměstí (dopravní, shromažďovací, tržní).
 Dojde ke sjednocení povrchů náměstí a výškových úrovní (aktuálně 9 výškových 

úrovní). 
 Dojde k regulaci individuální dopravy – k omezení průjezdu i úpravě parkování – 

tím dojde k celkovému dopravnímu zklidnění celého náměstí. 
 Z historického hlediska dojde k navrácení vodních prvků (kašen). 
 Dojde ke kompletní obměně a sjednocení mobiliáře. 

Stručně

důsledku parkovacích míst přibude. 
Podzemní parkoviště je pro město 
drahá záležitost a mohlo by vniknout 
pouze za pomoci soukromého inves-
tora.

Mladí architekti i opozice kritizova-
li postup zadání studie. Vadí jim, že 
nebyla vypsána architektonická sou-
těž, protože od doby, kdy soutěž i an-
keta mezi obyvateli Třebíče proběhla, 
se změnil názor na tvorbu veřejného 
prostoru. 

Zkritizovali také, že studie řeší pou-
ze dílčí část – náměstí, a nikoli ce-
lé centrum města, a to, že z náměstí 
vzniká autobusové nádraží. Zazněla 
otázka, zda si Třebíč nezaslouží měst-
ského architekta.

„Třebíč potřebuje městského archi-
tekta. Tato pozice tady léta byla, po-

litickýmh rozhodnutím pak byla zru-
šena. Debatu o tom, že potřebujeme 
architekta, jsme letos otevřeli a pevně 
věřím, že to dotáhneme a pozici obsa-
díme,“ prohlásil starosta Pavel Janata.

Ke konci debaty zazněla otázka, do 
kdy bude město přijímat názory a vy-
jádření občanů. Radní Marie Černá 
sdělila, že termín i prostor k vyjád-
ření dostanou Třebíčané prostřed-
nictvím Třebíčského zpravodaje. Vi-
zualizace možné budoucí podoby 
Karlova náměstí je k vidění ve vesti-
bulu radnice na Karlově náměstí a na 
webových stránkách města.

Třebíčské noviny připra-
vili sérii článků, které mají 
vysvětlit, o co se jedná, 
když se řekne incoming. V 
červnovém čísle otiskuje-
me závěrečnou část. 

 Antonín Zvěřina

Vše je na dobré cestě. Od roku 2017 
chce Třebíč nabízet investorům no-
vou průmyslovou zónu. 

Mezi veškerými jednáními s vlast-
níky pozemků muselo město nastar-
tovat proces změny územního plánu, 
aby se plocha rozšířila na celých 8,3 
hektarů. Před tím bylo v územním 
plánu počítáno se čtyřmi hektary. 
Došlo také k výměně vedení v jihlav-
ském CzechInvestu. 

„Začali nám pomáhat a připravovat 

s námi žádost o dotaci na samotný od-
kup pozemků nebo na zasíťování po-
zemků. Máme to vše předjednané. Do 
dotace se můžeme pustit v momentě, 
kdy budeme pozemky vlastnit a až bu-
de platné územní rozhodnutí,“ popisu-
je administrativní mašinérii uplynu-
lého roku místostarosta Pavel Pacal 
a dodává: „Museli jsme se pustit zaráz 
do spousty věcí. Kdybychom čekali, až 
se podaří jedna věc, a teprve poté se 
pustili do další, tak Třebíč nebude mít 
průmyslovou zónu ani za deset let. I 
když to bylo s tím rizikem, že něco ne-
musí vyjít, a pak se vše zbortí jako do-
meček z karet.“

V roce 2016 chce město dokončit 
studii o tom, jak bude průmyslová zó-
na vypadat, a chce mít pravomocné 
územní rozhodnutí, na základě které-
ho bude moci žádat na ministerstvu 

průmyslu a obchodu o dotaci. Na pře-
lomu roku 2016 a 2017 se chce Tře-
bíč pustit do zasíťování pozemků a 
již v roce 2017 je nabízet investorům. 
„Budeme chtít pozemky nabízet sa-
mi, nepůjde to přes žádnou agenturu. 
Chceme mít přehled nad tím, co se tam 
bude dít, a chceme o tom rozhodovat,“ 
zdůrazňuje Pacal. 

Paralelně poběží jednání ohledně 
levé strany od silnice směrem na Po-
coucov. Tam město vlastní asi 5 000 
metrů čtverečních. 

„Jednáme se dvěma zájemci. Jeden 
už podal žádost na 1 500 metrů čtve-
rečních a v lednu bychom už měli pro-
dávat. Další má zájem o 2 500 metrů 
čtverečních. Věřím tedy, že od roku 
2016 vytvoří nový investor asi deset 
pracovních míst,“ s optimismem do-
dává Pacal

Incoming znamená zvýšit zaměstnanost IV.

Kulturní festival Zámostí má dvacá-
té narozeniny. Koná se tradičně prv-
ní víkend v červnu, letos v pátek 3. 
a v sobotu 4. června. Jako každý rok 
festival nezůstane na Podzámecké 
nivě, ale bude se snažit první víkend 
v červnu oživit celou Třebíč. 

S páskou Zámostí na ruce budou 
moci lidé do kina, na výstavy nebo 
na městskou věž. V Židovské čtvrti 
pak bude probíhat skvělý projekt Zá-

mostí v modrém. Ti, kteří již Zámostí 
v modrém navštívili, se letos mohou 
těšit na novou divadelní scénu, před-
nášky, promítání filmů či nové svě-
telné a zvukové efekty. 

Na pódiích přímo na louce se letos 
návštěvníci mohou těšit třeba na Ta-
ta Bojs, Mňágu a Žďorp, Vltavu, nebo 
si užít sobotní večer spolu s Rapmas-
ters. Přijede i mnoho dalších skvě-
lých muzikantů. -zt-

Chystá se jubilejní Zámostí

Půda je plná králů 
Po velkém úspěchu loňské první vý-

stavy na půdě třebíčského Předzámčí 
připravilo Městské kulturní středis-
ko Třebíč další atraktivní podívanou. 
K 700. výročí narození Karla IV. bu-
dou od středy půdní prostory hostit 
půvabné kolorované dřevořezby vý-
tvarnice Jarmily Haldové. 

Soubor pohádkových portrétů čes-
kých panovníků a jejich manželek 
tvoří autorka téměř 19 let a současný 

počet 112 stylizovaných postaviček 
ještě není konečný. Dílo je výjimečné 
nejen rozsahem, ale i historickou au-
tentičností. 

Práci na postavách předcházela 
důkladná příprava v podobě studia 
mnoha odborných pramenů, od his-
torie odívání až po znalost výzbroje. 
Expozice bude v půdních prostorách 
otevřena do konce školního roku.

 -zt-

Usilují o napojení na dálnici
Pro podnikání a velké investory je 

velmi důležité dopravní napojení. 
Město Třebíč proto společně s Okres-
ní hospodářskou komorou iniciovalo 
13. ledna 2016 podpis memoranda 
ke komunikaci II/360, což je silnice z 
Jaroměřic nad Rokytnou přes Třebíč 
na Velké Meziříčí. Tato silnice je stra-
tegická pro spojení regionu Třebíčska 
s dálnicí D1 a je součástí tzv. Severo-
jižního propojení Kraje Vysočina. 

„Spojení území s dálnicí D1 je základ-
ním předpokladem pro udržení konku-
renceschopnosti zde působících firem, 
a tím zásadně přispívá k zaměstna-
nosti regionu. Tato silnice je klíčová a 
prakticky jediná pro příliv nových in-
vestorů, pro které je snadný přístup 
k D1 naprosto zásadní podmínkou,“ 
upozorňuje místostarosta Pacal a vě-
ří, že tento impuls povede k nastarto-
vání řešení problému napojení Třebí-
če na dálnici. 

Silnice II/360 taktéž tvoří důležitou 
spojnici Jaderné elektrárny Dukova-
ny s dálnicí D1. V případě výstavby 
pátého bloku elektrárny bude také 
toto napojení hrát důležitou roli. 
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Více foto ve fotogalerii na www.jihlavske-listy.cz

Kapela Carmen přichystala 7. května svým fa-
nouškům skvělou oslavu svého 30. výročí. Na zim-
ním stadionu vybudovala velké podium s postran-
ními projekčními plátny, které spolu se světelným 
parkem a dokonalým zvukem vytvořily atmosféru 
známou z koncertů velkých zahraničních skupin. 

Zaplněný stadion tu vyslechl tři předkapely a po 
22. hodině se dočkal oslavenců – kapely Carmen. 
Ta ve tříhodinovém trháku zvládla všechny své nej-
větší hity, které diváci často zpívali spolu s kapelou. 
Koncert byl „přerušen“ jen krátkými vystoupeními 
dvou hostů. Pavel Váně z Progresu 2 a především 
slovenský Vašo Patejdl z Elánu pak dali koncertu 
punc výjimečnosti a až světovosti. 

Do detailu přichystaný koncert i s promítanou 
scénkou gangsterů, kteří se záhy objevili na jevišti, 
předčil všechny obdobné produkce.  S jistotou lze 
říci, že takový koncert regionální kapely dosud ne-
byl k vidění nejen v Třebíči, ale na celé Vysočině a 
mnohem dál. Carmen tak v sobotu 7. května velko-
lepostí koncertu nasadila všem následovníkům té-
měř nedostižnou laťku. Petr Klukan 

 Foto na stránce autor

Pavel Váně (Progres 2) Vašo Patejd (Elán) 

Frontman kapely Vlas-
ta Zahrádka, kterému 
sekundoval Petr Bende.  

Výrazná osobnost Carmen - Petr Bende (vpra-
vo). Všestranný hudebník se tu představil pře-
devším jako zpěvák a bubeník. Kytarista Luboš 
Denner je nejen kytaristou, ale i členem společ-
nosti, která koncert produkovala. 

Náš cíl byl, aby lidé, kteří jsou jakkoliv s Carmen spojeni, společně prožili mimořádný večer. S některými se 
známe, s většinou návštěvníků samozřejmě ne, ale přesto jsme jedna velká rodina, parta a máme jedno spo-
lečné, naši kapelu. Rád se v takovýchto chvílích vracím k úryvku jednoho Vlastova textu… „jen tomu hvězda 
zhasne, kdo nevěří na svůj sen“…a my jsme si společně se všemi, kdo na zimáku byli, další sen splnili. Takové 
jsou mé dojmy. Luboš Denner

Carmen slavila třicítku velkolepě
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Služby LSPP stomatologické na ČERVEN 2016
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  4. 6.  sobota MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou   568 620248
  5. 6.  neděle MDDr. Blažek Jan  Sv. Čecha 840/39  674 01 Třebíč  568 844002
11. 6.  sobota MDDr. Blažek Jan  Sv. Čecha 840/39  674 01 Třebíč  568 844002
12. 6.  neděle MUDr. Boshnyaková L. Vltavínská 1346 674 01 Třebíč  568 808275
18. 6.  sobota MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620248
19. 6.  neděle MUDr. Cafourek Jiří  Vltavínská 1346 674 01 Třebíč  568 843787
25. 6.  sobota MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71  Náměšť n. Oslavou  568 620248
26. 6.  neděle MUDr. Černoch Vladimír ml. Stomatologické centrum Třebíč s.r.o, Kpt Jaroše 1123 
       674 01 Třebíč  568 826880, 776 166268

Centrum DaR

Kino Pasáž
Od pondělí 30. května do středy 

1. června
ALENKA  V ŘÍŠI DIVŮ: ZA 

ZRCADLEM
Premiéra rodinného dobrodružné-

ho fantasy fi lmu USA v českém zně-
ní.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

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

Od čtvrtka 2. do středy 8. června
ŽELVY NINJA 2 ve 3D 
Premiéra dobrodružného akčního 

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

Čtvrtek 2. června 
QUEEN – HUNGARIAN 

RHAPSODY ŽIVĚ V BUDAPEŠ-
TI 1986

Začátek představení v 19.30 hod.      
Mládeži přístupný

Od pátku 3. do neděle 5. června
VZKA Z V LÁHVI
Premiéra kriminálního fi lmu Dán-

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

Od pondělí 6. do středy 8. června
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Repríza romantické komedie ČR. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 9. do neděle 12. června
ANGRY BIRDS VE FILMU
Repríza rodinného animovaného 

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

Od čtvrtka 9. do středy 15. června
ARCRWARCRA FT: PRVNÍ 

STŘET 3D 
Premiéra výpravného fantasy dob-

rodružného fi lmu USA v českém 
znění. 

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

Od pondělí 13. do středy 15. 
června

BELLA A SEBASTIAN 2: DOB-
RODRUŽSTVÍ POKRA ČUJE

Repríza rodinného fi lmu Francie 
v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 16. do středy 22. 
června Upozornění: čtvrtek  - 
neděle ve 3D, pondělí – středa ve 
2D  

HLEDÁ SE DORY 3D
Premiéra rodinného animovaného 

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

Od čtvrtka 16. do neděle 19. 
června

V ZAJETÍ DÉMONŮ 2 
Premiéra hororu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 20. do středy 22. 
června

OSLNĚNI SLUNCEM
Premiéra hvězdně obsazeného 

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

Od čtvrtka 23. do pondělí 27. 
června

NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE
Premiéra komedie Francie v čes-

kém znění. 
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 23. do neděle 26. 
června

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ 
ÚTOK 3D  

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

Od pondělí 27. do středy 29. 
června

TAJEMSTVÍ POUZE SLUŽEB-
NÍ 

Premiéra povídkového dramatu 
ČR/SR.

Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od úterý 28. do čtvrtka 30. červ-
na

RA TCHET A CLANK: STRÁŽ-
CI GALAXIE

Premiéra akční animované kome-
die USA v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 30. června do neděle 
3. července

NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Premiéra fi lmové adaptace roman-

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

1. - 12. 6. DNY BEZ ÚRA ZŮ - 
kampaň ZM Třebíč

2. 6. 10.30 – 12 Úrazy dětí v letním 
období

7. 6. 10.30 – 12 Lehký letní „obí-
dek“

14. 6. 10.30 – 12 Jak hračky ovliv-
ňují náš život

16. 6. 10.30 – 12 Skládáme lodič-
ku

16. 6. 16 – 17 Letní družiny a mini-
družiny - infoschůzka pro rodiče

22. 6. 10.30 – 11 Bubnování je pri-
ma hraní

28. 6. 10.30 – 11 Vodní hrátky

Velká taneční soutěž se uskutečnila v 
sobotu 8. května ve velkém sále víceú-
čelového zařízení Fórum velká taneční 
soutěž. První ročník pořádala taneční 
škola manželů Fenčákových Starstep 
za podpory  Městského kulturního 
střediska Třebíč, města Třebíče, fi rem 
z Třebíče a okolí a pod patronací radní 
Marie Černé.

Taneční soutěž pro dětské, mládež-
nické i dospělácké kategorie ve stan-
dardních a latinsko-amerických tan-
cích  přivítala v Třebíči přes sto párů z 

celé ČR.  A na parketě zazářily i domá-
cí vycházející hvězdičky, 19 medailí je 
toho důkazem.

Za obrovského nasazení všech čle-
nů tanečního klubu se podařilo při-
pravit krásný zážitek pro plný sál divá-
ků. Spontánní akcí bylo „Srdíčko pro 
Aleše“, kterou iniciovali ke Dni matek 
maminky malých třebíčských taneční-
ků. Organizátoři soutěže mohli po akci  
odevzdat rodině nemocného Aleška 
Dennera 16 tisíc korun, které přispějí 
na jeho léčbu v Tel Avivu.   -zt-

V SÁLE FÓRA  se tančilo a také se rozdávaly medaile.  Foto: archiv pořadatelů

Pomohli nemocnému Alešovi

Denní rehabilitační stacionář pořá-
dá ve středu 8. června Den pro společ-
ný úsměv. Koná se v areálu stacionáře 
v Družstevní ulici od 9 do 17 hodin. 
Program po zahájení v devět hodin na-
čne vystoupení souboru Rozmarýnek. 

V 9.15 hodin se představí klien-
ti stacionáře, v deset hodin Václavské 
divadlo předvede Kouzelné divadlo a 
od jedenácti hodin sehraje divadelní 
soubor HURDISKA  hru Lotrando a 
Zubajda.

Odpoledne od třinácti hodin zahra-
je kapela KOLOWRA TH a následo-

vat bude od čtrnácti hodin vystoupení 
klientů z Domova pro seniory Manž. 
Curieových. V 14.30 hodin začíná blok 
pro školní družiny - fl étničky Základní 
školy Horka-Domky a taneční kroužek 
Základní školy TGM. 

V patnáct hodin ukáží svou práci 
potápěči, v 16 hodin zatancují břišní 
tanečnice a v 16.30 hodin následuje 
ukázka agility, výcviku psů. Po celý den 
mohou návštěvníci využít rukodělné a 
sportovní dílničky, skákací hrad, malo-
vání na obličej a opékaní buřtů.   
 -zt-

Koná se den pro úsměv

Areál bývalé Baťovy továrny v Třebí-
či-Borovině ožije v sobotu 28. května 
opět trhy plnými rukodělných a regio-
nálních výrobků. A také trhy blešími, 
na kterých si vždy přijdou na své sbě-
ratelé různých krásných starých věcí.

Trhy jako vždy začnou v devět hodin 
a potrvají až do patnácté hodiny. Ve 
čtrnáct hodin bude před halou, kde se 
trhy konají, zahájen velký dětský den, 
na kterém malé návštěvníky čeká nejen 

plno soutěží, ale také nejrůznější atrak-
ce v podobě dálkově řízených modelů, 
kolotočů, autodromu nebo třeba jízdy 
na koních. Prezentovat se tam budou 
také hasiči, policisté a záchranáři.

Hlavními pořadateli dětského dne 
jsou Domov dětí a mládeže Tře-
bíč, Ekotechnické centrum Alterná-
tor Třebíč, Mateřská škola Na Hradě, 
Borovina živá dodnes a sdružení Eko-
bioenergo.   -zt-

Trhy ozdobí velký dětský den
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Nemocnice Třebíč je díky 
vytápění pomocí vícepalivo-
vých zdrojů tepla schopna 
garantovat i v době dlouho-
dobých výpadků běžných 
zdrojů energií (zemní plyn, 
elektřina) vyhřívání svých 
objektů. Je tak jedinou 
podobnou institucí v Kra-
ji Vysočina a jednou z mála 
podobných v České republi-
ce. Garantem mimořádného 
systému je dodavatel tep-
la společnost TT S Energo, 
provozovatel sítě tepláren 
využívajících biomasy a se 
záložními zásobami naft y.

Výjimečné postavení Nemoc-
nice Třebíč bylo zajištěno aktivi-
tou dodavatele tepla a probíha-
jící výstavbou nového pavilonu 
PCHO. 

Doplněny byly chybějící kabelové 
trasy mezi předávacími stanicemi 
jednotlivých pavilonů a rozvodnou 
s dieselagregátem. Nemocnice nyní 
vydrží vytápět všechny své budovy 
i při 150 dnů trvajícím výpadku 
elektrické energie a plynu. 

„Pro nemocnici byly udělány nut-
né technické opatření v rámci spon-
zorského daru ve výši 224 tis. Kč a 
nezatíží ji ani provozní náklady, kte-
ré si za pět let vyžádají maximálně 
5 tisíc korun,“ vysvětluje okolnos-
ti vzniku Richard Horký, jednatel 
společnosti TT S Energo, a dodává: 
„následné napojení nového pavilonu 
bude zcela bez problému, nová kabe-
lová trasa do náhradního zdroje je 
již přichystána“.

Systém byl poprvé vyzkoušen 
v rámci cvičení „Black out“ orga-
nizovaného Krajem Vysočina a 
zkoumajícího připravenost vybra-
ných příspěvkových organizací 
na mimořádné stavy.  V případě 

kritických výpadků energií dojde 
k výraznému omezení provozu 
nemocnice, ale vytápění všech 
budov bude zcela bez problémů. 

V případě nutnosti tak bude 
schopná poskytnout dočasný azyl 
i dalším nemocnicím Kraje Vysoči-
na, například obyvatelům domovů 
pro seniory a podobně. 

Ani dlouhodobé mrazy výrazně 
pod nulou neohrozí budovy napo-
jené do systému. Teplárna dispo-
nuje i trvalou zásobou 150.000 
litrů naft y a skládkou biomasy na 
celou topnou sezonu.   

„Pokud bude opatření shledáno 
ze strany samosprávy smysluplným, 
nebude problém s obdobným zapo-
jení celé řady objektů včetně hotelů, 
škol, internátů a domovů pro seni-

ory,“ komentuje možnosti Horký, 
„tím by v Třebíči, v čase krize, vznik-
lo zázemí pro tisíce lidí“.  

Vizitka společnosti TTS:  
Společnost TT S energo s.r.o. je 

provozovatelem tří tepláren na úze-
mí města Třebíče. 

Teplo a teplou užitkovou vodu 
dodává více jak 10.100 domácnos-
tem v Třebíči. Dodávky tepla jsou 
od roku 2012 realizovány z více jak 
90 % pomocí kotlů na spalování 
biomasy (dřevní štěpka, sláma). 

Z velké většiny se využívají bio-
masové zdroje z Vysočiny a pod-
poruje tak zemědělce i ochranu 
ovzduší na Vysočině.  

V regionu tak zůstává každoroč-

ně 50 mil. Kč za dodávky biomasy- 
region nechudne, vytváří se nová 
pracovní místa.

Technické informace:
Areál Nemocnice Třebíč (NTR)  

je v současné době výhradně 
zásobován teplem z vícepalivové-
ho zdroje Teplárna JIH, který se 
nachází na ulici Kubišova, cca 600 
m od NTR.

Tepelná energie, ve formě teplé 
vody, 90 °C,  je distribuována pro-
střednictvím soustavy zásobování 
teplem (SZT). 

Teplárna JIH disponuje výkonem 
biomasových kotlů ( 2 x 5 MW slá-
ma, 2 x 4 MW štěpka a akumuláto-
rem tepla o objemu 2800 m3) pro 
100 % pokrytí veškerých dodávek 
tepla z tohoto zdroje. 

Pro případy jakékoliv havárie 
biomasových kotlů, jsou na tep-
lárně instalovány kotle na zemní 
plyn/ lehký topný olej o výkonu 
16 MW. 

Zásoba lehkého topného oleje 
na Teplárně je trvale udržována 
na 150 m3, což odpovídá více jak 9 
dnům plného provozu zdroje. 

Teplárna JIH dokáže při výpad-
ku elektrické energie i zemního 
plynu zabezpečit dodávku tepel-
né energie odběratelům, tedy i 
pro Nemocnici Třebíč, prostřed-
nictvím samozásobení elektrickou 
energií z tzv. ostrovního režimu 
výroby elektrické energie v koge-
neračních jednotkách instalova-
ných přímo na zdroji. 

 (PI-t06-10h)

TZ Nemocnice Třebíč
je skutečným ostrovem života
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Nasedněte do některého z vozů ŠKODA a podívejte se až do Monte Carla! Pro malé i velké motoristy jsme přichystali 
spoustu skvělých zážitků – od testovacích jízd s vozy ŠKODA až po zábavné doprovodné aktivity. Navíc si můžete odnést 
některou z atraktivních cen a za testovací jízdu Kofola zdarma. 

Těšíme se na Vás!

testovacijizdyskoda.cz

Oficiální partneři projektu:

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2016 a hrajte o zájezd do Monte Carla.

VYZKOUŠEJTE PESTROU
PALETU VOZŮ ŠKODA

DNY TESTOVACÍCH JÍZD ŠKODA 2016

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Citigo, Yeti, Octavia a Fabia Monte Carlo: 4,4 m3/100 km–6,4 l/100 km, 79–149 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
Brněnská 123
674 01  Třebíč
Tel.: 568 823 853
www.horacke-tr.cz

11. 6. 2016
HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO, Brněnská 123, Třebíč
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ODMĚNA za vozidlo až 3000 Kč
Vystavení dokladu o likvidaci zdarma

www.ekometal-srot.cz

t0
3-
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D

Poslední procházka po Podklášter-
ském mostě v Třebíči se uskutečnila 
symbolicky v pátek 13. května. Zejmé-
na zástupcům médií ji umožnil inves-
tor Kraj Vysočina a fi rma, která celou 
akci bourání a výstavbu mostu nového 
zaštiťuje.

Nejprve se slova ujal stavbyvedou-
cí Aleš Novák. Vysvětlil, že stávající 
most nevyhovuje tonážně, takže do-
jde k jeho demolici a vystavění nové-
ho mostu. Starý most měřil 50 metrů 
a měl šířku deset metrů. 

„Nový most bude měřit 40 metrů a 
13,5 metrů na šířku,“ poukázal Novák. 
Rozšíření umožní most rozšířit o jeden 
odbočovací pruh ve směru na Karlo-
vo náměstí. Tonáž bude odpovídat 
požadavkům na dnešní dopravu.

Vyhodit do povětří
Novák netajil, že nejjednodušší by 

bylo most vyhodit, jak se říká, do 
povětří. „To ale nemůžeme, protože jsme 
v památkové zóně,“ upozornil. Stava-
ři proto museli připravit sjezd do řeky 
Jihlavy a samotná demolice začala pro-
bíhat ze dna řeky.

„Umístíme tam dva velké bagry, jeden 
opatřený nůžkami a druhý bouracím 
kladivem. Suť budeme vyvážet na urče-
nou skládku,“ naznačil Novák. V té 
chvíli ještě nevěděl, jak velké kusy suti 
to budou. 

Pokud jde o vodu v řece, fi rma se 
domluvila s Povodím Moravy, kte-
ré hladinu vody v řece snížilo. Bag-
rům zase až tolik voda nevadila, jsou 
k tomu uzpůsobené. „Pouze se voda 
nesmí dostat do kabiny,“ pousmál se 
Novák.  

Připustil, že se jedná o podobnou 

záležitost, jako při demolici dálničních 
mostů. „Pouze mi nemusíme pod most 
vozit žádnou zeminu, protože nehrozí 
žádné poškození,“ sdělil stavbyvedoucí.

Předpokládal tehdy, že bez kompli-
kací demolice potrvá týden. Ještě před 
zahájením prohlídky mostu starší pán 
vzpomínal, že po druhé světové válce 
se cosi ukládalo do dna mostu. O tom 
Novák nic nevěděl.

Doplnil, že středový pilíř si stavite-
lé částečně zachovají. Poslouží jako 
základ pro budování nového mostu, 
ale nebude s ním nijak souviset. Po 
dokončení nového mostu se z řeky 
dobourá. 

Novák přiznal, že stavařům může 
práce zkomplikovat počasí. „Pokud 
by přišli povodně, bylo by to nepříjemné. 

Začala stavba nového mostu

TAKHLE vypadal Podklášterský most v dávné minulosti.  Foto: archiv města

V Třebíči už dlouho nic takového nebylo, 
takže věříme, že nás něco takového i letos 
mine,“ poznamenal. 

Kříž se přemístí
Začala vlastní prohlídka a hned na 

počátku mostu jsme po pravé straně 
od křižovatky narazili na kříž. Novák 
vysvětlil, že po dokončení stavby se 
umístí na protější stranu. „Přemístí se 
jeřábem. Částečně se rozebere, a pak zase 
poskládá,“ nastínil. Nejedná se o žád-
nou kulturní památku.

Novák připomněl, že na druhém 
konci mostu byla umístěná socha sv. 
Jana Nepomuckého. Ta skončila u 
restaurátora a po úpravě se vrátí zpět 
na most. „Bude umístěná tři metry od 
původního stanoviště,“ podotkl Novák. 

Na konci stávajícího mostu poblíž se 
nachází objekt, o kterém se spekulova-
lo, že ho kraj vykoupil a ustoupí výstav-
bě mostu nového. O tom Novák nic 
nevěděl. „To je spíš otázka na zástup-
ce kraj, kteří stavbu připravovali. O tom 
nemám žádnou informaci,“ informoval 
Novák.  

„Nevykupovali jsme ho, zůstává v sou-
kromých rukou,“ konstatoval investiční 
referent kraje Stanislav Juránek. Při-
pustil, že původní majitelka vznesla při 
přípravě stavby některé dotazy. Objekt 
má nyní nového vlastníka a s ním se 
kraj na stavbě domluvil. Dům zůstane 
na původním místě. 

Pokud jde o další dotazy, Juránek 
naznačil, že projektová příprava začala 
v roce 2009. Upozornil, že se samozřej-

mě v mostu nachází spousta sítí, vede 
tudy elektrika, voda, dotazy se týkaly 
hlavně zásobování těmito komodita-
mi. „Žádné zásadní výhrady jsme neza-
znamenali, ani od památkářů,“ pozna-
menal Juránek.  

Lávka postavit nešla
Vrátili jsme se k zásadní otázce, 

opravdu nešlo v místě vybudovat ales-
poň provizorní lávku pro pěší? „Taková 
náležitost nebyla v požadavcích investo-
ra,“ odpověděl Novák. Zdůraznil, že 
na vybudování něčeho takového není 
v místě prostor. A upozornil, že lávka 
pro pěší je v nedaleké vzdálenosti od 
mostu. 

Další debata se dotkla i chodníků po 
dokončení výstavby mostu. Stavbyve-
doucí naznačil, že opět je budou moci 
lidé využívat po obou stranách. „Sou-
časné nevyhovují normám, i proto se 
uskuteční rozšíření mostu,“ poznamenal 
Novák. 

V chodníku ve směru na Podkláš-
těří je z kostek poskládaná židovská 
hvězda. I ta zůstane jako připomínka 
v novém chodníku pro budoucí gene-
race. „Rozebere se, a pak se zase složí,“ 
poukázal Novák.

Součástí akce je i úprava silnice od 
mostu až po ulici Sucheniovu. To 
stavbyvedoucí Novák potvrdil, pouze 
upozornil, že investorem není kraj, ale 
město Třebíč. Netajil, že na křižovatce 
od Karlova náměstí k dalšímu omeze-
ní dopravy dojde.

Tato akce se plánuje od září a skon-
čí společně s výstavbou nového mos-
tu na konci října letošního roku. A 
poslední informace. Most z roku 1931 
se původně jmenoval Masarykův 
most, či se tak ofi ciálně jmenuje. Tento 
název se ale neujal a lidé mu přisoudili 
název Podklášterský most podle čtvrti, 
do které vede.  -zt-

Žádost o fi nanční dotaci podal na 
třebíčské zastupitelstvo  oddíl TJ 
BOPO. Jednalo se o příspěvek na 
rekonstrukci stavěčů kuželek. Staros-
ta Pavel Janata upozornil, že kuželna 
není v majetku města.  

Celková cena akce je 115 tisíc 
korun. Město by mělo přispět část-
kou 85 tisíc korun. „Musím jen při-
pomenout, že není zvykem, aby měs-
to přispívalo na rekonstrukci cizího 
majetku,“ konstatoval Janata. 

Rada město proto doporučila 
zastupitelstvu tento bod neschválit. 
Toto rozhodnutí podpořil i fi nanč-

ní výbor. Zastupitelé tuto žádost o 
dotaci nechválili.

Žádost o fi nanční dotaci zaslal 
městu také Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické. 

Peníze mají pomoci při opravě 
schodiště na křižovatce ulic Husova 
a Bráfova. 

Janata naznačil, že na tyto záležitos-
ti má město peníze v rozpočtu. „Na 
fi nančním výboru jsme se shodli, že 
takové akce by mělo zastupitelstvo 
podpořit,“ konstatovala předsedkyně 
Julie Dolejší (KSČM).  Zastupitelé 
tuto žádost schválili.  –zt-

Kuželkáři peníze nedostanou
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NAJEĎTE NA VÝHODNÝ 
SERVISNÍ PROGRAM

Máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo výměně opotřebovaných
dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, která obsahuje kupony s 20% slevou na materiál i práci
u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro Vás.

Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma připravena v našem servisu.

www.sekova-knizka.cz

Se Šekovou knížkou plnou slev ušetříte až 20 % za servis, díly i příslušenství.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338, 674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 340, www.autosalon-f3k.cz
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Celkem 62 posádek vyrazilo na 
trať jubilejního 20. ročníku Řidiče 
Vysočiny, který tradičně pořádají 
Jihlavské listy a „policejní škola“.  

 Petr Klukan

Nejlepší dámskou posádkou se 
stala letitá účastnice závodů Marti-
na Šalbabová s navigátorkou Janou 
Gajdošíkovou, obě z Třebíče.  

„Jelo se nám krásně, počasí vyšlo 
nádherné,“ svěřila se Martina, která 
už v této kategorii dvakrát zvítězila 
v dřívějších ročnících. „Jezdila jsem s 
maminkou, loni se ale rodilo, tak letos 
hlídá,“ potvrdila s úsměvem.

Disciplíny prý byly super. „A velmi 
se nám líbila ta zinscenovaná neho-
da! Tím, že to bylo něco jinýho, to byla 
perfektní.“ 

V absolutním pořadí skončily dva-
nácté. Čekaly, že budou v ženách 
nejlepší? „Ne, podle výsledků to vypa-
dalo hůř,“ tvrdí. 

Krásné jarní slunečné počasí a nád-
herné vysočinské scenerie. Tak cha-
rakterizovala trať většina účastníků. 
A to i přesto, že jeden ze soutěžících 
měl nehodu. Jeho vozu zkřížila cestu 
srna. Na konci závodu mu byla udě-
lena zvláštní cena Smolař soutěže. 

Soutěžící čekalo 73 kilometrů po 
okreskách, tentokrát na pomezí hav-
líčkobrodského a žďárského okresu, 
devět kontrol s plněním úkolů a taj-
né kontroly. 

Co byste udělali, kdybyste doje-
li k dopravní nehodě? To byl jeden 
z úkolů, který si soutěžící nejvíce 
pochvalovali. I když to třeba nevě-

Jubilejní 20. ročník akce Řidič Vysočiny

 1. David Krčál, Žďár nad Sázavou - Veronika Štouračová, Žďár nad Sázavou
 2. Lukáš Havlík, Sněžné - Tomáš Mokrý, Nové Veselí
 3. Petr Boháček, Jihlava - Antonín Noha, Velhartice
 4. Ondřej Lukáč, Kozlov - Lukáš Komárek, Kozlov

 5. Radek Čeněk, Žďár nad Sázavou - Lukáš Lavický 
 6. Lukáš Milfajt, Jihlava - Veronika Pohanová, Pelhřimov

 7. Rostislav Koch, Kamenička - Olga Gažiová, Luka nad Jihlavou
 8. Vladimír Roupec, Telč - Marie Kalendová, Moravské Budějovice

 9. Robert Žák, Jihlava - Jindřich Dostál, Jihlava
 10. Aleš Musil, Třebíč - Kateřina Veselá, Hrotovice

Výsledky

Řekli
 Letošní ročník se nadmíru vydařil. 

Přálo nám počasí a přihlásilo se i hodně 
posádek. 

Jsem ale hlavně ráda, že spolupráce s 
policejní školou vydržela celých dvacet 
let a časem se rozšířila i na Besip, Měst-
skou policii i Českou policii a letos se k 
nám přidala i Celní správa. 

Nejdůležitější ale je, že soutěž baví 
motoristy, pro které je určena.

Eva Krpálková
ředitelka Jihlavských listů

 Jsem velmi nadšen. Z hlediska pre-
vence má soutěž velký význam. 

Ve spolupráci s Jihlavskými listy bude-
me v soutěži pokračovat, už jsme se tak 
s paní ředitelkou Krpálkovou domluvili. 

Letos jsme dokončili 20 let nějaké 
činnosti, a nyní se budeme zamýšlet, jak 
soutěž inovovat. 

Plk. Mgr. Bc. Martin Souček 
Ředitel Útvaru policejního 

vzdělávání a služební přípravy

TI NEJLEPŠÍ. Na stupních vítězů zleva: druzí Tomáš Mokrý a Lukáš Havlík, první David Krčál a Veronika Štouračová a 
třetí Antonín Noha a Petr Boháček. Po stranách stojí ředitelé soutěže: Martin Souček a Eva Krpálková. 

JÍZDA ZRUČNOSTI se jela v Polné. 

NEJLEPŠÍ DÁMSKÁ POSÁDKA : navigátorka Jana Gajdošíková a Dlouholetá 
účastnice závodu Martina Šalbabová z Třebíče.    Foto na stránce: Petr Klukan

Vůz BMW Z4 vzbuzoval od počátku obdiv. Soutěžili v něm Marek Pouzar z Kněžic 
a Lukáš Pokorný z Třebíče. Jak závod v cíli zhodnotili?  „Kufr ovali jsme, ale za to 
pořadatel nemůže,“ rozesmáli se oba. „Hned na začátku jsme se nevydali po hlavní 
a asi 20 minut tápali. Měli jsme číslo 20, a pak jsme na každé kontrole čekali, a zača-
lo se to nabalovat. Soutěž nás ale jinak bavila, bylo to super, pohořeli jsme hodně na 
obou zdravovědách. Jen ten jeden nezpevněný hrozný úsek cesty. Jel jsem s maximální 
něhou, vůbec jsme neškrtli, ale bylo to hodně nepříjemný. Buď spálím spojku, nebo jedu 
na jedničku. Pokud mají startovat všechna auta od veteránů, přes teréňáky až po auta 
sportovní, tak tam takový úsek nemá co dělat,“ shodli se. 

děli, a ztratili body, tady se to nau-
čili, což je důležitější, než prvenství 
v soutěži. 

Také poslední disciplína – prv-
ní pomoc – dala závodníkům nejví-
ce. Kašírovaná otevřená zlomenina 
nohy s tryskající krví ukázala, kdo a 
jak rychle dokáže reagovat. 

Cíl soutěže byl umístěn v nově 
vybudovaném rozlehlém areálu 
Hasičského záchranného sboru na 
Kosovské ulici v Jihlavě. 

Dvacátý ročník je za námi. Jak již 
dříve potvrdil Martin Souček, ředitel 
Vzdělávacího zařízení Praha, jak se 
dnes „policejní škola“ v Jihlavě nazý-
vá, se soutěží počítá i do budoucna. 
Jedná se totiž o ojedinělou preven-
tivní motoristickou akci, které pří-
zvisko „tradiční“ náleží plným prá-
vem.

Více foto ve fotogalerii 
na www.jihlavske-listy.cz
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Miniškolička při Třebíčském 
centru učí děti šikovnosti a 
samostatnosti. 

 Antonín Zvěřina

Prolézačky a pískoviště jsou běž-
ným vybavením  dětských hřišť a par-
ků, novinkou je v Třebíči dětská ven-
kovní kuchyňka. Od dubna slouží 
veřejnosti a najdete ji u budovy Tře-
bíčského centra. Vítaní jsou všichni 
malí kuchaři, kteří by si chtěli zkusit 
vařit v kuchyňce pod širým nebem. 

„Peníze na realizaci této kuchyňky 
získalo Třebíčské centrum z projek-
tu Třebíč přátelská rodině a věříme, že 
bude příjemným zpestřením dětských 
her všech, kteří ji navštíví,“ informova-
la lektorka Věra Hlůšková.   

„Děti rády napodobují dospělé, takže 
jsme jim připravili pultíky, sporáč-
ky, mají k dispozici spoustu nádobí,“ 
shrnula Hlůšková. Nechybí místo 
na posezení, aby se výtvory moh-
ly „jako“ ochutnat, případně nabíd-
nout. Vaří se z produktů přírody, co 
dá okolní trávník a děti chodí sbírat 
i šišky, kůru, větvičky, což jsou také 
vhodné suroviny pro vaření. 

Pokud jde o dva sporáčky, samo-
zřejmě nejsou pro elektrickým prou-
dem či je nenapájí energií plyn. 
„Dětem stačí, že mohou otočit knofl í-
kem. Je to hra,“ poznamenala Hlůš-
ková.

Nádobí sem přinesly učitel-
ky, nějaké věci doplnily maminky. 
„Kuchyňka je na veřejném prostranství, 

takže ji mohou využívat i maminky 
s dětmi z okolí. Měli jsme obavu, zda se 
náčiní nezačne ztrácet, ale naopak nám 
ještě přibylo,“ potěšilo Hlůškovou. 

Miniškolička má název Heřmánek 
a používá prvky Montessori pedago-
giky. „Má za cíl podporovat dítě v jeho 
přirozeném rozvoji a samostatnosti,“ 
vysvětluje Hlůšková. 

Hlavním mott em této pedagogiky 
je slogan: Pomoz mi, abych to doká-
zal sám. „Děti zatloukají hřebíčky, 
řežou pilkou, ale to všechno samozřej-
mě pod dohledem,“ naznačuje Hlůš-
ková.

Doplňuje, že předškoláci třeba pře-
sypávají jáhly, fazole, obilí, a tím pro-
cvičují zručnost. A když se to nepo-
vede? Inu, pak si vezmou smetáček a 
lopatku a smetou, nebo se aspoň o to 
pokusí, co vysypaly.

Každé dítě si může vybrat práci, 
které se chce v té chvíli věnovat. Vez-
me si tác, na něm je připravená určitá 
dovednost, tedy „práce“ a odejde na 
malý kobereček, což je jeho vymeze-
ný prostor. 

„To všechny děti vědí a respektují to,“ 
upozornila Hlůšková. Ale není to 
tak, že jednu hračku bude mít jedi-

nec napořád. Určitě ho po čase omr-
zí a vrátí ji. A pak mají šanci si ji užít 
jeho vrstevníci. 

„Stává se, že k hrajícímu přijde jeho 
kamarád a má zájem si s ním hrát. Pak 
záleží na něm, zda ho do svého prosto-
ru pustí či nikoli, a ten to musí respek-
tovat,“ poukazuje Hlůšková.

Netahají se o hračky? „Ze začát-
ku, když v září nastoupí, tak se to stá-
vá,“ přiznává Hlůšková. Lektorky 
děti postupně učí, k čemu kobereček 
slouží. Ty si ho samy připravují a také 
uklízejí.

Takže se nabízí další otázka, vyrůs-
tají zde noví řemeslníci? Odměnou 
je smích. „Děti baví dělat to, co dělají 
dospělí,“ odpovídá Hlůšková. 

V miniškoličce může být maxi-
málně sedm dětí od dvou do tří let. 
Tyto děti už pak nastupují do mateř-
ské školy. „Jsme vlastně přípravka pro 
mateřskou školu. U nás si děti zvyknou 
být bez maminek,“ vysvětluje Hlůško-
vá.

Některé děti chodí jednou týdně, 
některé dvakrát i vícekrát. „Velice nás 
těší, že o naše zařízení je zájem,“ neta-
jila Hlůšková. Přece jen individuální 
přístup někteří rodiče oceňují.

Předchozí řádky ovšem vůbec 
neznamenají, že by děti trávily čas 
jenom v uzavřené místnosti.

 „Naopak, hodně času trávíme venku 
na vycházkách, zkoumáním přírody a 
světa kolem nás, což patří k pravidlům 
miniškoličky,“ dodává lektorka Hlůš-
ková.

MALÍ kuchaři a kuchařky u jednoho ze dvou sporáčků. Foto: Antonín Zvěřina

Děti vaří v nové venkovní kuchyňce
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Třebíčské centrumDivadla a koncerty

Pořady pro děti

Městská knihovna

Výstavy

Středa 1. a čtvrtek 2. června 2016 
v 8.30 a 10.15 hodin, divadlo Pasáž 
– pro děti od 4 let

ČERTŮV ŠVAGR – hudební 
pohádka v podání herců DIVADEL-
NÍ SPOLEČNOSTI JULIE JURIŠ-
TOVÉ.

Pondělí 6. června, 9 hod., hudeb-
ní oddělení

Dějiny středověké společnos-
ti. 10. část. Formování stavovského 
lidu

Přednáší třebíčský historik PhDr. 
Rudolf Fišer, CSc.

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

Současná česká próza/Aleš 
Říman

Přednáška pro knihovníky, učitele i 
veřejnost o novinkách současné čes-
ké literatury. 

Středa 1. června, 16 hod., sál 
hudebního oddělení.

Česká politika očima Alexandra 
Mitrofanova

Pátek 3. června, 18 hod., sál 
hudebního oddělení.

Migrace a bezpečnost občanů/
Stanislav Novotný

Francouzský klub
Čtvrtek 2. června, 17 hod., sál 

hudebního oddělení.
Povídání z Paříže/Anna Kunšte-

ková
Prezentace knihy a vernisáž výstavy 

fotografi í z města nad Seinou.

Pátek 10. června, 17 hod., hotel 
Solaster, ulice V. Nezvala, Třebíč

Francouzská večeře speciálně 
pro členy Francouzského klubu. 

Úterý 7. června, 14.30 hod., Zele-
ná klubovna, 1. patro.

Dílnička s Monikou: Veselé mag-
netky/Tvoření rodičů s dětmi

Úterý 7. června, 17. hod., sál 
hudebního oddělení.

Větší nebo menší člověk člověčí/
Miroslav koupil & Divadélko

Středa 15. června, 17 hod., 
dospělé oddělení, 1. patro.

Robert Fulghum osobně na velkém 
turné po České republice zastavuje 
v Třebíči!

LiStOVáNí: Robert Fulghum/
Drž mě pevně, miluj mě zlehka

 
Čtvrtek 16. června, 17 hod., sál 

hudebního oddělení.
NEBOJTE SE ZEPTAT SVÉHO 

LÉKA ŘE.  10. část.  Jak na Klouby, 
kolena a ramena

Pátek 17. června, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Léto zdravě a bezpečně s aroma-
terapií/Sylvie Králová

Úterý 28. června, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Jan Kubiš/Plk. PhDr. Eduard 
Stehlík

Přednáška českého vojenského his-
torika a spisovatele, který se dlouho-
době zabývá osudy účastníků opera-
ce Anthropoid.

Úterý 31. května, Gymnázium 
Třebíč

Úterý 31. května, 17 hod., Kavár-
na U židovské brány

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

Úterý 7. 6. v 19.30 – Zadní syna-
goga

CONCENTUS MORA VIAE 
XXI. MEZINÁRODNÍ 

HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST
„Shakespeare, Beethoven a česká 

kvartetní tradice“
MECCORE STRING QUAR-

TET

Pátek 10. 6. v 15 hod. – Podzá-
mecká niva

TŘEBÍČ OPEN AIR
Koncert kapel Kryštof, Nebe, 

Jelen, Sto zvířat.
Časový harmonogram:
14.30 - otevřen vstup do areálu
15.30 – 16.30 - JELEN
17.15 – 18.15 - NEBE
19 - 20 - STO ZVÍŘAT
21 – 22.30 – KRYŠTOF

Středa 15. 6. 20 19 – Národní 
dům

CHRIS BERGSON (USA) - 
blues

Pátek 17. 6. v 19.30 hod. – foyer 
divadla Pasáž

CONCENTUS MORA VIAE 
XXI. MEZINÁRODNÍ 

HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST
„Shakespeare, Beethoven a česká 

kvartetní tradice“
CONCENTUS MORA VIAE 

QUARTET

Sobota 25. 6. 2016 v 20.30 – 
nádvoří zámku Třebíč 

DIVADELNÍ SOUBOR KA R-
LA ČAPKA  A SHŠ HEBRIX O.S. 
TŘEŠŤ 

Jaroslav Vrchlický: NOC NA 
KA RLŠTEJNĚ

Čtvrtek 18. 8. v 20 hod. – Pod-
zámecká niva

LAURA  A JEJÍ TYGŘI
Mimořádný koncert ve znamení 

30. výročí skupiny za účasti dvou 
bývalých „Laur“ Ilony Csákové a 
Lenky Nové.

Úterý 14. června, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Osobnosti třebíčského gymná-
zia/PhDr. Pavel Jindra, RNDr. 
Josef Skryja

Čtvrtek 9. června, 18 hod., sál 
hudebního oddělení.

Pozor inspekce! aneb Cesta do 
hlubin školních kronik/Divadelní 
soubor Ampulka

Vážné i nevážné příběhy ze škol-
ních škamen.

Pro děti
Čtvrtek 16. června, 9 a 10.30 

hod., dětské oddělení
O ČEM DOMÁCÍ MAZLÍČCI 

PŘEMÝŠLEJÍ
Přednáška Libora Baláka. 

Do 18. listopadu 2016 na dět-
ském oddělení

Lesní hrátky se zvířátky
Soutěže, kvízy a testy pro děti. 

Vyhlášení vítězů proběhne v rámci 
národní kampaně Den pro dětskou 
knihu v sobotu 26. listopadu.

Výstavy:
Morseogeamy, Kaligramy, non-

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

lení

Po stopách Karla IV.
Do 10. června, vstupní vestibul 

knihovny
Výstava děl studentů Katolického 

gymnázia Třebíč. 

Za co Marie Terezie Nemůže
Do 28. června, Zelená klubovna, 

1. patro
Výstava o vývoji školství na Třebíč-

sku.

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ/Kate-
řina Grulichová

1. – 30. června, pobočka Modří-
nová

Výstava obrázků z barevných papí-
rů

LETNÍ DEKORA CE Z DOMO-
VINKY/Jolana Halová

1. – 30. června, pobočka Modří-
nová

Výstavu s klienty stacionáře Domo-
vinka.

PLAKÁTY PROTI KOUŘENÍ
Do 30. května, pobočka Modříno-

vá
Plakáty dětí z třebíčských základ-

ních škol.

ZDRA VÍ
Do 30. května, pobočka Modříno-

vá
Co je pro nás zdraví. Výtvarné prá-

ce dětí z MŠ Cyrilometodějská.

Třebíč a blízké okolí II/Pavel 
Moller

1. června – 28. července, pobočka 
Borovina

Výstava fotografi í 

Den pro společný úsměv
Do 30. května, pobočka Borovina
Výstava výrobků a fotografi í ze 

života klientů stacionáře na Družs-
tevní ulici v Třebíči.

5. 6. - 7. 8. Jiří Jun – kresby – 
Bazilika sv. Prokopa a Panny Marie 
– vernisáž 5. června v jedenáct 
hodin – výstavu uvede Zdeněk 
Šplíchal a autor

do 29. 6. Mirka Hedbávná – 
fotografi e – Katolické gymnázium 
– Galerie Chodba

Do 26. 6. Půda plná králů - Půd-
ní prostory Předzámčí - Dřevořez-
by Jarmily Haldové

Do 5. 6. Hynek Luňák - Galerie 
Malovaný dům    

Do 12. 6. Karel Láznička - 
Výstavní síň Předzámčí - Kresby a 
drobná gobelínová tvorba

6. 5. - 19. 6. KŘÍDLA A KOŘE-
NY NAŠÍ RODINY – Kampaň 
Sítě MC na podporu rodiny

1. - 12. 6. DNY BEZ ÚRA ZŮ – 
kampaň ZM Třebíč

1. 6. 14 – 17 Sportovní odpo-
ledne a 1. ročník cvičení s dětmi 
v šátku či nosítku

2. 6. 9.30 – 11.30 Emoční inte-
ligence u dětí

3. 6. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Děti se učí držet loutku aneb 
Hrajeme společné divadlo

4. 6. 14 – 17 Tvořivé odpoled-
ne: Tkaní na hrábích

6. 6. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Cestování s dítětem - jak před-
cházet úrazům

6. 6. 14 – 16 MUM-AUT setká-
ní rodičů s dětmi s poruchami 
autistického spektra 

7. 6. 10.30 – 12 Kurz zdravé-
ho vaření - téma: Avokádové 
smoothie

7. 6. 15 – 16 Závěrečný koncert 
FLÉTNIČKY - společné vystou-
pení pro radost

9. 6. 8 – 17 Já jsem malý spor-
tovec

10. 6. 10.30 – 12 Klub Batole:  
Letní tvoření – bavíme se s plas-
telínou

10. 6. 18 – 20 Muzikoterapeu-
tická relaxace

11. 6. 14 – 18 TÁTA FRČÍ – 
koná se na Sokolském stadionu

13. 6. 10.30 – 12 Klub Mimin-
ko: Jak si užít malých radostí 
s dítětem

13. 6. 14 - 16 SPECIFICKÉ 
PORUCHY UČENÍ

14. 6. 10.30 – 12 Umět rozdá-
vat radost

14. 6. 16 – 17 LETNÍ DRUŽI-
NY A MINIDRUŽINY – 
infoschůzka pro rodiče

16. 6. 8 – 17 Ořechovo-semín-
kový den

16. 6. 18 – 20 Rukodělný kurz: 
Květy léta

17. 6. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Sportujeme na zahradě – rozvoj 
motoriky a koordinace

20. 6. 10.30 – 12 Klub Mimin-
ko: Hrajeme si v kuličkách 

21. 6. 10.30 – 12 Rozvoj barev-
ného cítění aneb poznáváme 
barvy – beseda a trénink

23. 6. 15 – 16.30 Kurz zdravé-
ho vaření - téma:  Jáhlové šku-
bánky

24. 6. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Aktivní dovolená s batoletem

27. 6. 10.30 – 12 Klub Mimin-
ko: Písničky a říkadla

28. 6. 10.30 – 12 Chystáme se 
na prázdniny

30. 6. 14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Ovocná pochoutka

30. 6. - 31. 8. Léto v džungli – 
výstava v knihovně na ulici Mod-
řínova

POZOR! Ve dnech 1.7.- 8.7. je 
Třebíčské centrum  a Centrum 
DaR pro veřejnost zavřeno. 

Letní provoz pro rodiče s dět-
mi: každé pondělí a středu od 8 
– 14 hod.
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V bodě různé třebíčské zastupitel-
stva se do diskuze nejprve přihlásil 
Jaromír Barák (Třebíč Občanům). 
Zajímalo ho, v jakém stadiu je vý-
stavba nového útulku pro opuštěná 
zvířata. 

Starosta Pavel Janata (KDU-ČSL) 
netajil, že situace je velice kompli-
kovaná. „Hledáme možnosti, jak sní-
žit cenu či zajistit další zdroj fi nanco-
vání,“ vysvětlil. 

Připustil, že zatím nejsou připrave-
né žádné návrhy, o kterých by bylo 
možné hlasovat. Jeho slova podpořil 
i radní Pavel Heřman („volba TR“), 
který má útulek na starosti. Slíbil, že 
zastupitelstvo se o možných krocích 
včas dozví.

Barák dále vyzvídal, zda bude zru-
šené výběrové řízení, a co je na tom 
pravdy, že je na světě projekt s pře-
stavbou do deseti milionů korun. 

Heřman nastínil, že se jedná o his-
torický projekt, který neodpovídá 
dnešní realitě. Po přepočítání cena 
se cena vyšplhala na 20 milionů ko-
run. 

Julie Dolejší (KSČM) vyslovila 
obavu, zda obyvatelé tuto sumu bu-
dou akceptovat. „Nehledě na to, že si 
každoročně útulek vyžádá náklady na 

provoz,“ poznamenala. Dolejší pod-
pořil Barák a žádal najít levnější ře-
šení. Janata doplnil, že výběrové ří-
zení zatím zrušeno nebylo. 

Zastupitelstvo se konalo ve čtvrtek 
5. května a na tiskové konferenci 11. 
května bylo všechno jinak. Janata in-
formoval, že rada města výběrové ří-
zení zrušila. 

Město bude hledat možné úspory 
v projektu. Radnice obdržela čtyři 
nabídky, nejnižší zněla na 16 milio-
nů korun. To se rozhodla rada neak-
ceptovat. 

Po úpravě projektu bude vyhlášené 
nové výběrové řízení. S majitelem 
pozemku, na němž stojí stávají útu-
lek, se podařilo dohodnout odklad 
stěhování o několik měsíců. 

Janata zdůraznil, že město má po-
vinnost se o opuštěná zvířata posta-
rat. Bude se ale snažit, aby náklady 
na výstavbu byly nižší. Termín rada 
nepřijala.   

Starosta připomněl, že město hod-
lá útulek vybudovat v areálu v Hro-
tovické ulici a na tom se nic nemění. 
Bude se ale například snažit snížit 
počet zvířat z původního plánu 70 
psů a 30 koček.  -zt- 

Výstavba útulku pro opuštěná 
zvířata je v bodě mrazu

Rada města v Třebíči odsouhlasila 
modernizaci osvětlení ledové plo-
chy na zimní stadionu. Tuto akci 
provede hokejový klub a po zapla-
cení převede tuto investici formou 
daru na město.

„Vyplývá to z toho, že na stadionu 
už je osvětlení nevyhovující, provoz je 
příliš drahý,“ vysvětlil místostarosta 
Pavel Pacal (Pro Třebíč). 

Také se během sezony několikrát 
stalo, že osvětlení zcela vypadlo a 
uvedení do provozu stávajícího si 
vyžádalo zbytečně moc času. 

Upozornil, že Horácká Slavia no-
vé osvětlení zaplatí z úspor, které po 
instalaci osvětlení nového, vznik-
nou. Výměna se uskuteční během 
léta, aby začalo sloužit od nové se-
zony.

„Doba návratnosti se odhaduje na 
tři či čtyři roky,“ poznamenal Pacal. 
Zdůraznil, že město nepředpoklá-
dá žádné navýšení provozního roz-
počtu. 

Podotkl, že nové osvětlení umožní 
nové možnosti, které jsou k vidění 
na ostatních stadionech, například 
po vstřelení gólu. 

Pacal nastínil, že každý rok na 
stadionu se uskutečňují drobnější 
úpravy. 

Letos se jednalo o výstavbu nové 
trafostanice, v minulosti se pořídila 
nová rolba na úpravu ledu či nová 
kostka nad ledovou plochou. 

„V budoucnu si ale zimní stadion vy-
žádá celkovou rekonstrukci, aby byl 
konkurence schopný,“ poznamenal 
Pacal. S dokončením projektu se 
počítá na počátku příštího roku.

Vlastní rekonstrukce se plánuje na 
rok 2017 či 2018. 

„Vše záleží na penězích, zda se na 
akci podaří zajistit nějakou dotaci,“ 
informoval Pacal.   

Zlepšit se má zázemí, například 
kabiny, ale i prostor pro diváky. 

Počítá i s rekonstrukcí chlazení. 
Pacal připomněl, že město mělo v 
plánu rezervu na stavbu další ledové 
plochy. 

„Tato varianta padla, protože inves-
tiční i provozní náklady by byly neú-
nosné,“ naznačil Pacal. 

Neuskuteční se ani výstavba další 
ledové plochy vedle stávajícího sta-
dionu.  -zt-

Město plánuje rekonstrukci 
zimního stadionu
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NOVINKA 2016

Ovládejte svuj dům chytře

Vyladěné 
    předokenní rolety...
        venkovní žaluzie...
Ovládejte venkovní žaluzie a rolety se systémem  
Connexoon® tak snadno, jako nikdy p edtím.
Sta í vám jediné - mít chytrý telefon!

...
mem  

tel.: 566 535 312
mobil: 603 215 890
e-mail: pekarek@lomax.cz

Nám stí 12
594 01

Velké Mezi í í

www.lomax-trebic.cz

Během dubna při pravidelném jar-
ním úklidu města proběhla současně 
výměna písku ve všech dětských pís-
kovištích. Celkem se jedná o 60 písko-
višť a zhruba 300 tun certifi kovaného 
písku.

Pracovníci všechna pískoviště ruč-
ně vyčistili a zasypali novým pískem. 

Při úklidu také zjišťují, zda nejsou pís-
koviště poškozená. Pokud ano, nahlá-
sí to na odbor dopravy komunálních 
služeb, a ten neprodleně provede 
výměnu poškozeného dílu nebo jeho 
opravu. Cena vyčištění všech pískovišť 
včetně výměny písku je každý rok 240 
tisíc včetně DPH.   -zt-

Pískoviště pro děti jsou čistá

Údolí svítí za polovinu nákladů
V březnu nechali pracovníci odboru dopravy a komunálních služeb Městské-

ho úřadu v Třebíči vyměnit 22 starých parkových lamp v Týnském údolí. Výmě-
na navázala na loňské prodloužení veřejného osvětlení směrem k ulici Jaroslava 
Heyrovského a sjednotila typ osvětlení v celém údolí. Vysloužilé parkové lampy 
s příkonem 85 W nahradila nová LED svítidla, o příkonu 36 W. Nová úsporná 
světla mají lepší světelně technické parametry a především poloviční spotřebu. 
Nová svítidla byla hrazena z provozních prostředků města. -zt-
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H&M spol. s r.o. |  Soukopova 3, Třebíč |  tel./fax: 568 848 757 |  trebic@ham.cz |  www.ham.cz

Akce platí do 31. 7. 2016.

Sleva 40 %
+ 20 % navíc
na PVC a AL okna!

Hliníkové dveře
za 1/2 ceny!

®Česká oknaa, ddveře a zimmní zahradyČeská oknaa, ddveře a zimmní zahradyČeská okna, dveře a zimní zahrady
s dlouhoholelettou tradicí vlastní vývýrobys dlouhoholelettou tradicí vlastní výýrobys dlouholetou tradicí vlastní výroby

Třebíč je výrazně zadlužená méně 
než jiná města. Vyplývá to ze závěrů 
ratingové zprávy, kterou vydala agen-
tura Moody´s Investro Service. 

Její zástupce Petr Vinš předal Třebí-
či hodnocení ve středu 11. května. Za 
rok 2015 získalo město spolu s dalšími 
pěti městy hodnocení A2/Aa2.cz.

„Rating města zohledňuje zejména 
dosavadní konzervativní řízení rozpoč-
tu města, které se odráží v solidních pro-
vozních výsledcích a fi nančních přebyt-
cích,“ konstatoval starosta Pavel Janata 
(KDU-ČSL).

Doplnil, že rating také zohledňu-
je vysoké rezervní hotovosti města 

a v posledních dvou letech klesající 
zadluženost. 

Mezi silné stránky patří solidní 
provozní výsledky, které jsou hlav-
ním zdrojem kapitálových výdajů. 
K udržení vysokých hotovostních 
rezerv přispívá přebytkové hospodaře-
ní a klesající zadluženost.    -zt-

Hodnocení ratingu město chválí
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Výměnný pobyt Katolického gymná-
zia Třebíč se Simpert-Krämer Gymnasi-
um v bavorském Krumbachu se konal již 
popáté a navázal tak na tradici předchozích 
let. Celá akce se uskutečnila díky Česko-
německému fondu budoucnosti, který od 
roku 1997 pomáhá posilovat vztahy mezi 
Čechy a Němci. Cíleně podporuje projek-
ty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, 
prohlubují pohledy do jejich světů, do spo-
lečné kultury a dějin. 

Pobyt se skládal ze dvou hlavních částí, v 
nichž se partnerské školy vystřídaly v hos-
titelských pozicích. Kontakt mezi studen-
ty (14 - 17 let) byl navázán již na podzim 
díky dotazníku, podle něhož si gymnazisti 
z Krumbachu vybrali své kamarády z Tře-
bíče. Jejich vzájemným úkolem bylo se o 
hosta ve své zemi postarat, nabídnout mu 
rodinné zázemí a pomoci mu adaptovat se 

v novém prostředí, doma i ve škole.
Jako první se hostitelské role ujali stu-

denti a učitelé Katolického gymnázia Tře-
bíč. Ve dnech 10. až 18. 4. 2016 připravili 
pro své německé hosty pestrý program. 
Jeho součástí bylo poznávání současné i 
historické Třebíče, návštěva radnice, výlet 
do Telče nebo procházka Hadcovou stepí 
u Mohelna, celodenní výlet do Brna a 
Moravského krasu včetně Punkevních a 
Šošůvských jeskyní.

Třebíčští studenti navštívili spolu se svý-
mi učitelkami bavorský Krumbach o pár 
dnů později, 3. - 11. 5. 2016. I pro ně byl 
připraven bohatý program. Naši studenti 
se zapojili do výuky na německém gym-
náziu stejně jako jejich kamarádi u nás. 
Na obou školách společně tvořili projekty, 
jejichž cílem bylo upevnění nově nabytých 
kulturních a jazykových znalostí. Kromě 

Znáte Krumbach?

Krumbachu se třebíčští studenti podívali 
do historického města Nördlingen, maleb-
ného Ulmu s největší kostelní věží na světě, 
dále do Augsburgu, ke konci pobytu nav-
štívili pohádkový zámek Ludvíka Bavor-
ského - Neu-schwanstein a prošli se soutěs-
kou Breitachklamm. 

 Oba výměnné pobyty přinesly svým 

účastníkům mnoho zážitků, zkušeností, 
naučily je řešit nové situace. Posílily vzá-
jemné kulturní, společenské a také osobní 
vztahy, pomohly navázat hezká přátelství. 
V mnohých určitě probudily zájem právě o 
tu druhou zemi a také o její jazyk, češtinu 
nebo němčinu!   Daniela Mácová

 (PI-t06-katD)

Čeština a němčina mohou být dobrými partnery 
aneb Výměnný pobyt studentů v České republice a Německu
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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

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 

Náplně do tiskáren

Nabízí sečení trávy - křovinořez 
nebo sekačka. Práce motoro-
vou pilou, vyřezávání náletových 
křovin. Stříhání živých plotů 
benz. plotostřihem, likvidace větví 
štěpkovačem. Mobil: 607 674 804 
nebo 737 881 944.

Služby domácnostem

Koupím

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 pod-
lahy, včetně dodání materiálu. 
www.podlahyvysociny.cz. 
Z. Dvořák, tel.:  775 355 521

Podlahářské práce

Koupím starý nábytek i z půdy, hodiny, 
betlém, hud. nástroje, mince a bank-
ovky, reklamní cedule, vyznamenání, 
nože, šperky, stříbrné předměty, 
příbory, hračky,  i celou pozůstalost. 
Dobře zaplatím. Tel. 603 146 473
Vyklízíte dům, byt, chalupu? Koupím 
i celou pozůstalost. Nábytek, nádobí, 
příbory, sklo, porcelán, knihy, 
fotografie, lustr, obrazy, náboženské 
předměty, mince, bankovky, odznaky, 
hodinky, staré zbraně, betlém a 
vánoční ozdoby. Vše vojenské, mys-
livecké. Jakoukoliv sbírku - vše do roku 
1989. Tel.: 724 468 171
Koupím staré hračky na baterku, 
klíček, bovden, auta, vlak, loď, pásák, 
dělo, vojáčky, stavebnice, hry, kostky, 
panenky, kočár aj. Dobře zaplatím. 
Tel.: 603 146 473
Koupím staré peřiny a nedrané peří. 
Tel.: 721 469 234  

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

Hledám paní na občasné hlídání 
dětí ve věku 10 a 6 let na 30 - 50 
hodin/měsíčně. Životopisy na mail: 
denyto@seznam.cz, nebo telefonicky 
na číslo: +420 724 991 920.

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 sklad-
níka. Požadujeme manuální zručnost, 
zodpovědnost, dobrý zdravotní stav, 
vhodné pro absolventy, nástup ihned. 
Po zaučení bonusy, prémie, zázemí 
stabilní firmy. Perfect 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 prohléd-
nou Vámi kupované vozidlo. Zjistíme 
skutečně najeté kilometry, odhalíme 
vozidla po haváriii, na místě prove-
deme 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

Letní tábory

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 

Přijeď za námi na tábor !
www.jkvikihorniujezd.wbs.cz
Tel.: 605 817 352
Pořádáme tábory pro děti 
již od 6 let v ceně od 3.199 Kč.
Jezdecký klub WIKI Újezd, 
Horní Újezd 21, okres Třebíč.
Ještě volné termíny !

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

Kosmetika Miloslava Cejnková hotel 
Zlatý kříž v Třebíči, nabízí v červnu 
kompletní pleťové ošetření – SAHAR-
SKÉ POHLAZENÍ s maskou z datlí za 
akční cenu 400,- Kč. 
25% slevu na drahokamová a  lift-
ingová séra. V nabídce je i oblíbené 
a osvědčené růstové sérum na řasy a 
obočí pro dlouhé a okouzlující řasy, 
aromaterapeutické koupelové soli s 
arganovým olejem. Více na www.
kosmetikacejnkovacz.goneo.cz, 
mobil 724 662 729.

TAK UŽ NE! TRÁPÍ VÁS?
* vypadávání obočí ?
* nemáte žádné obočí?
* máte světlé a nevýrazné obočí?
* máte nedokonalý tvar obočí?
Jak má vypadat tvar Vašeho obočí 
?Jak mít obočí permanentně uprave-
né , bez každodenního líčení a
omezováni?
SYMETRIO - expert na kontury 
obličeje
pro Vás má řešení
* nová přirozená permanentní me-
toda - VLÁSKOVÁNÍ OBOČÍ
Provádíme také
MIKROPIGMENTACI
OČNÍCH LlNEK A RTŮ
* přirozenýtrvalý make-up bez bo_
lesti a bez náročného hojení
* s tímto inzerátem získáváte
slevu 200 Kč na jakýkoli zákrok 
do 30. 6. 2016
http://www.symetrio.cz,
Mob.t. 777 668 5O3
- Veškrnová Andrea

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – 
CZ …atd, v původním nálezovém stavu: koroze, 

nekompletní, popřípadě pouze díly k těmto 
motocyklům.

Koupím moto československé výroby:

Děkuji za nabídku. Tel: 775 623 723
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V maďarském Orfu byl zahájen v 
neděli 15. května další ročník Světo-
vého poháru 2016. A to hned stylo-
vě, závodem o mistra světa ve střed-
ním kvadriatlonu. 

Na trať 1,5-40-10-10km /plavání-
kolo-kajak-běh/ se prezentovalo na 
60 závodníků a 23 štafet ze 7 zemí /
NZL, Španělska, SRN,SVK,POL,ČR 
a Maďarska/. Studená voda /17 st./, 
vzduch 7 st., vítr a déšť udělaly své a 
téměř třetina závodníků cílovou bra-
nou neproběhla. Z ČR se na start 

vedle Leoše Roušavého postavil Petr 
Mejzlík /TJ Spartak Třebíč, spolek/. 
Za loňskou obhajobou prvenství v 
kategorii nad 50 let vykročil 4. mís-
tem /celkově 26./. 

V této kategorii zvítězil Peter 
Moysey /NZL/, před domácím 
Zoltánem Meszárosem a Polákem 
Andrzejem Kosiolem. 

Celkovým vítězem závodu se stal 
Maďar Badar Gergo /2:44,15h/ 
před Enriquem Pecesem ze Španěl-
ska a naším Leošem Roušavým.   -zt-

Mistrovství světa v kvadriatlonu

O posledním dubnovém víkendu 
proběhl ve Velké Bíteši tradiční tur-
naj „O bítešský rohlík“. Turnaje se 
zúčastnilo přes 230 závodníků z celé 
České republiky a z Rakouska. Třebíč 
reprezentovali čtyři závodníci. 

Dvě judistky Sára Vaníčková, Patri-
cie Čopfová a dva judisté Milan Ryb-
nikář a Radek Nechvátal. Sára Vaníč-
ková v kategorii mladších žákyň a 
ve váze do 32 kg vybojovala zlatou 
medaili. Patricie Čopfová se utkala se 

staršími žáky a obhájila třetí místo. 
Radek Nechvátal získal bronzovou 

medaili v kategorii mláďat a ve váze 
do 27 kg. 

Milan Rybnikář se na stupních 
vítězů neumístil. Na turnaj navazo-
valo dvoudenní soustředění pořáda-
né Krajským svazem Judo Vysočina. 
Proběhlo za účasti českých i rakous-
kých závodníků, také třebíčští spor-
tovci si z něj odvezli mnoho nových 
zkušeností.    -zt-

Třebíčští judisté opět bodovali

RA DEK NECHVÁTAL získal bronzovou medaili.  Foto: archiv oddílu

Vrhači a víceboajři Spartaku Tře-
bíč vstoupili do dráhové sezony kla-
divářským čtvrtkem a vrhačským 
vícebojem na domácím stadioně, na 
které navázali přeborem Vysočiny 
ve vícebojích, který se konal v Jihla-
vě. Nejvíce potěšily výkony kladivá-
ře Tomka, oštěpaře Bartoše a více-
bojařů Zuzáka a Dvorského. Stínem 
krajských přeborů bylo zranění Ale-
še Svobody. 

Z výsledků kladivářského čtvrt-
ku: Muži: 1. Tomek 45,71. Junioři: 
1. Tomek 49,96, 2. Nejedlý 34,49. 
Ženy: 1. Nováčková 30,37. Doros-
tenky: 1. Pražáková 21,95. 

Z výsledků vrhačských vícebo-
jů: Koule: Muži: 1. Nejedlý 9,81. 
Junioři: 1. Vilímek 14,17, 2. Svobo-
da 13,45. Dorost: 1. Novák 13,07 
-  1. Neumannová 11,13. Žactvo: 
1. Dvorský 10,99 – 1. Kuthanová 
9,04. Disk: Muži: 1. Kliner 44,48. 
Junioři: 1. Svoboda 39,80, 2. Vilí-
mek 33,16. Dorost: 1. Novák 30,88 
– 1. Neumannová 33,50. Žactvo: 
1. Langhans 26,47 – 1. Bartoňko-
vá 21,64. Oštěp: Muži: 1. Vorlíček 
32,77. Junioři: 1. Bartoš 53,75, 2. 

Svoboda 47,91, 3. Mikoláš 47,20. 
Dorost: 1. Novák 29,24 – 1. Neu-
mannová 27,50. Žactvo: 1. Dvorský 
38,88 – 1. Kuthanová 23,52. 

Z výkonů závodníků a závodnic  
Spartaku Třebíč při přeborech 
Vysočiny ve vícebojích v Jihlavě: 
Desetiboj juniorů: 1. Zuzák 5305 
(11,32-5,93-09,80-1,71-50,31-17, 
07-28,28-2,30-33,15-5:05,89), 2. 
Bartoš 5240 (12,22-5,40-11,16-174
-56,66-17,53-34,80-2,50-52,28-5-
:08,85). 

Sedmiboj dorostenek: 2. Gallo-
vá 3625 (16,38-1,47-9,18-28,20-4-
,76-22,90-2:52,32). Devítiboj st. 
žactva: 1. Dvorský 4991 (14,42-21-
,48-2,60-46,87-7,38-6,13-11,58-1-
,68-3:02,77). Sedmiboj st. žákyň:  
2. Trojanová 3419 (16,97-1,32-9-
,04-20,20-4,65-18,32-2:51,70), 3. 
Kuthanová 3255 (17,17-1,35-9-
,70-21,05-4,38-20,18-3:00,59). 
Pětiboj ml. žactva: 1. Veselý 1774 
(10,42-41,68-8,30-4,42-2:47,63), 
2. Havlíček 1553 (11,61-55,93-8-
,91-4,60-2:51,77), 3. Tomek 1553 
(11,12-49,64-9,01-4,07-2:41,05) - 3. 
Kosielská 2 318 (9,82-41,05-8,40-4-
,66-4:05,46). -miz-

Vrhači i vícebojaři Spartaku 
zahájili letošní sezonu

Třebíčští atleti uspěli 
v úvodním závodu I. ligy

Jen se čtrnácti závodníky a štůs-
kem zdravotních, pracovních i škol-
ních omluvenek odjel k úvodnímu 
kolu I. ligy vedoucí družstva mužů 
Spartaku Třebíč Jiří Kliner. Histo-
rický stadionek na pražské Děkance 
zná z roku 2005, kdy zde Třebíčáci 
zahájili vítězné tažení za postupem 
do české skupiny I. ligy. Z tehdej-
ší sestavy už kromě něj vydržel jen 
David Veselý, ale nasazení oslabené-
ho celku bylo stejné. 

V studeném větru a opakovaném 
dešti si mladíci v červenočerných 
dresech sedmkrát vylepšili osobní 
rekordy (100 m: Zuzák, trojskok: 
Bartoš, oštěp: Bartoš a Mikoláš, 
koule:  Vilímek, kladivo: Tomek, 
disk: Tomek) a  všichni do jednoho 
v soutěži zabodovali (Kisiala 28,875, 
Mach 27,875, Zuzák 18,875, Kliner 
14, Rygl 12,875, Bartoš 9,5, Vilímek 
8, Tomek 7 atd.), přičemž dvousot-
vkař  Jan Kisiala a překážkář Matěj 
Mach své disciplíny vyhráli. 

Výsledkem společného nasa-
zení celého týmu bylo nečeka-
né druhé místo, které třebíčskému 
Spartaku tradičně „patřilo“  v před-
chozích sezonách, kdy byl vedou-
cím družstva Jan Vaněk. 

Kliner však začal ve výrazně obtíž-
nější situaci, komplikované i nasaze-
ním Josefa Rygla do slabšího běhu 
na 800 m, takže si musel závod 
odtáhnout sám, a dodatečným pře-
řazením Jakuba Zuzáka ze stovkař-
ského fi nále A do béčka. 

Odchovanec jemnické atletiky 
Zuzák při své prvoligové premiéře 
odpověděl nejlepším způsobem: 
fi nále B vyhrál třetím nejlepším 
časem dne. Shodou okolností právě 
čtveřice Mach, Kisiala, Rygl, Zuzák 

udělala ve sprinterské štafetě vykřič-
ník za úspěšným startem do I. ligy: 
Mach s Kisialou ji rozběhli na prv-
ní příčce, po patnáctistovce sotva 
vydýchaný Rygl ji sice zpomalil, ale 
fi nišující Zuzák ji přivedl do cíle 
jako třetí.     

Výkony závodníků Spartaku Tře-
bíč v I. kole I. ligy na Děkance: 
100 m: 7. Zuzák 11,12. 

200 m: 1. Kisiala 21,97, 5. Mach 
22,59, 7. Zuzák 22,76. 400 m: 2. 
Mach 48,53, 4. Kisiala 49,63. 800 
m: 7. Rygl 2:00,58. 

1500 m: 4. Rygl 4:06,30. 
110 m př: 1. Mach 15,02, 2. Kisia-

la 15,16, 10. Veselý 16,33. 
4 x 100 m:  4. Mach, Kisiala, Rygl, 

Zuzák 44,37. 
Chůze 10 km: 5. Zeibert 62:36, 8. 

Marek 70:43. 
Výška:  8. Bartoš 182, 10. Veselý 

176, 12. Mikoláš 170. 
Dálka: 2. Zuzák 651, 15. Vilímek 

557. 
Trojskok:  8. Dolák 12,49, 10. 

Bartoš 12,20, 14. Mikoláš 11,55. 
Koule:  5. Kliner 13,35, 7. Vilímek 
12,96, 10. Běhounek 12,72. Disk: 3. 
Kliner 42,20, 7. Vilímek 36,54, 10. 
Tomek 34,09. 

Kladivo:  5. Tomek 46,06, 11. 
Běhounek 35,21. 

Oštěp: 5. Bartoš 54,72, 6. Mikoláš 
48,77, 12. Kliner 46,05, 14. Dolák 
45,69. 

Pořadí družstev: 1. Škoda Plzeň 
192, 2. Spartak Třebíč 146,5, 3. 
Domažlice 134,5, 4. Spartak Praha 
4 134, 5. Stará Boleslav 132, 6. TJ 
Stodůlky Praha 111, 7. Bílina 109, 8. 
Atletika Klatovy 99.

 -miz-

Omlazené družstvo žen zahájilo 
v Pardubicích druholigovou soutěž 
na páté příčce, k níž nejvíce přispě-
ly vítězka krátkých překážek Veroni-
ka Janíčková a Renata Procházková, 
nejrychlejší na překážkové čtvrtce 
(obě 25 bodů). Ve vrzích spolehlivě 
bodovaly sestry Novákovy (Lucie 
14 bodů, Mirka 9), nová vedoucí 
družstva Hedvika Mokrá (11) a ve 
sprintu a skocích také Krisýna Gal-
lová (11). 

Výkony závodnic Spartaku Tře-
bíč v I. kole II. ligy v Pardubicích: 
100 m: 4. Gallová 13,27, 6. Růžičko-
vá 13,28. 200 m: 5. Janíčková 27,43, 

6. Procházková 27,94. 400 m: 3. 
Janíčková 60,69. 100 m př: 1. Janíč-
ková 14,72, 2. Procházková 15,58. 
400 m př: 1. Procházková 69,40. 
Výška:  9. Gallová 145. Dálka: 9. 
Gallová 471. Disk:  3. L. Nováko-
vá 31,19, 7. M. Nováková 27,19, 8. 
Nováčková 24,69, 9. Mokrá 23,65. 
Kladivo: 2. Mokrá 32,76, 3. Nováč-
ková 32,43, 5. L. Nováková 28,63, 6. 
M. Nováková 24,25. Pořadí družs-
tev: 1. Čáslav 209, 2. Ústí nad Orli-
cí 141, 3. Trutnov 134, 4. AC Pardu-
bice 129, 5. Spartak Třebíč 111, 6. 
Chrudim 93, 7. Moravská Třebová 
59.  -miz-

Atletky byly v Pardubicích páté
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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

3. - 22. 6. 2016 Island, trek, na 
kterém neseme stany, jídlo, spacák a 
poznáme: nejsevernější hlavní město 
Reykjavík, Pingvellir – národní park 
UNESCO, Pingvallavatn – největší 
jezero na Islandu s gejzíry a termá-
ly, Blonduos – sopečná černá pláž, 
Husavík – pozorování velryb, Hverir 
– geotermální pole, Dett ifoss – nej-
mohutnější vodopád v Evropě, Vat-
najokull, Eldborg – vyhaslý 100 m 
vysoký kráter. Z Berlína do Kefl avi-
ku letadlem, do Berlína busem.

3. - 4. 6. 2016 Měřínská padesát-
ka, turistický pochod v Měříně, start 
na fotbalovém hřišti, trasy pěší 5 - 
100 km, cyklo 25 - 100 km. Odjezd 
autobusem z Třebíče v 6.56. Návrat z 
Měřína v 13.36, 15.05, 18.00.

4.- 5. 6. 2016 Husitským krajem 
a Běží liška k Táboru, turistické 
pochody v Táboře, start na AN, tra-
sy 10 - 40 km vedou kolem Lužnice, 
na Sezimovo ústí, do Bechyně, k roz-
hledně Hýlačka, přes Židovu strou-
hu a Chýnovské jeskyně. Možnost 
přespání. Odjezd v pátek vlakem z 
Třebíče v 14.50, 16.33, 17.25. Návrat 
z Tábora v neděli vlakem v 14.15, 
16.02.

4. 6. 2016 Třebíč – Okřešice – 
dvůr Vartemberk – Čechtín – Smr-
ček - Kouty – Bransouze (19 km). 
Odchod z Třebíče v 7.30 hodin od 
kruhové křižovatky u Billy v Týně. 
Návrat vlakem z Dolní Smrčné v 

13.52, 15.55, 17.52.

4. 6. 2016 Ždírecký okruh, turis-
tický pochod ve Ždírci nad Doub-
ravou, start v klubovně SDH, trasy 
pěší 10, 20 a 30 km, cyklo 25, 35 a 
50 km. Odjezd autobusem z Třebíče 
v 6.56. Návrat ze Ždírce autobusem 
v 15.34 nebo vlakem v 13.14, 15.19, 
17.19.

4. 6. 2016 Krajem Pohádky máje, 
turistický pochod v Brně - Bystrci, 
start v restauraci U Vesla, trasy pěší 
a cyklo 20 - 60 km. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.18 / z Boroviny v 
6.03. Návrat z Brna vlakem v 13.20, 
13.39, 15.20, 15.39, 17.20, 18.39.

11. 6. 2016 Putování k Javoru, 
turistický pochod v Trnavě u Třebí-
če, trasa pěší z Trnavy 18 km, z Tře-
bíče 22 km, cyklo 19 až 56 km. Start 
v Třebíči u restaurace Vysočina od 
7.30 do 9.00 hodin. Start v Trnavě 
hostinec U Toma od 7.30 do 10.00 
hodin. Lze využít autobusový spoj - 
do Trnavy z Třebíče v 8.40, do Tře-
bíče z Trnavy v 14.62, 18.47.

18. 6. 2016 Kolem Doubravníku 
pěšky i s kolem, turistický pochod 
v Doubravníku u Tišnova, start rad-
nice na náměstí, trasy pěší 9, 15, 
24, 38 a 50 km, cyklo 30 a 60 km. 
Doprava vlastními auty.

18. 6. 2016 Vídeňský pochod, 
turistický pochod ve Vídni, okres 
Žďár nad Sázavou, start v kulturním 
domě, trasy pěší 10, 20, 35 km, cyk-
lo 35 km. Od 16.00 hodin Vídeň-
ská lávka - soutěží se o nejpomalejší 

přejezd lávky na kole a o nejrychlej-
ší přejezd dvojic na trakaři. Doprava 
vlastními auty.

18. 6. 2016 Hvězdicový výstup 
na Čeřínek, turistický pochod, start 
libovolný, cíl chata KČT na Čeřín-
ku. Trasu je vhodné volit od žst. 
Kostelec (4,5 km), Dolní Cerekev 
(5,5 km), Dvorce (6 km), Rantířov 
(10 km), Batelov (15 km) nebo Jih-
lava (18 km). Odjezd z Třebíče vla-
kem z hl. n. v 6.09 / Boroviny v 6.12. 
Návrat vlakem z Kostelce v 14.15, 
14.45, 16.15, 16.47, z Dolní Cerek-
ve v 14.40, 16.43, ze Dvorců v 14.50, 
16.52, z Rantířova v 14.57, 16.59 ]

18. 6. 2016 Splutí Vltavy z Bla-
níka do Tróji, trasa 10 km. Místo a 
čas startu: Praha-Braník, loděnice 
V Náklí v 11.00 hodin, místo a čas 
cíle: ostrov Štvanice v 15.00 hodin, 
přihlášení budou mít připraveny na 
startu dvoumístné kánoe. Odjezd 
z Třebíče autobusem v 5.20 z AN 
st.20, v Praze v 7.55, přesun tramvají 
do loděnice, návrat z Prahy autobu-
sem v 18.20.

24.- 26. 6. 2016 Česko – Saské 
Švýcarsko, turistická akce v Krásné 
Lípě, zahájení v PÁ v 16 hod., tra-

sy pěší 10 až 30 km. Účast na 116. 
setkání Evropského turistického 
srazu, ubytování zajištěno. Průvod-
ce provede zájemce nepřístupnými 
lokalitami. V NE závěrečný průvod 
v Sebnitz. Info a přihlášky na www.
kctkrasnalipa.cz. Odjezd vlakem 
z Třebíče v 6.19. Návrat z Krásné 
Lípy vlakem v 13.21.

25.- 26. 6. 2016 Zapomenutými 
kouty Vysočiny, turistický pochod 
ve Vyklanticích, start v 11.00 hod. 
kulturní dům, trasy pěší 6, 15, 25 
a 100 km, cyklo 15, 50 a 100 km. 
Doprava vlastními auty.

30. 6. - 3. 7. 2016 Beskydy, letní 
turistický sraz v Ostravici a na Lysé 
hoře s poznáváním kulturních a pří-
rodních krás Beskyd a doprovodný 
progarm. ČT příjezd, individuál-
ní vycházky, slavnostní zahájení, PÁ 
výlety s podporou autobusu (Ostra-
va, Vítkovice, Hukvaldy, Štramberk, 
Pustevny, Radhošť), SO a NE trasy 
3 – 50 km na Lysou Horu, Smrk a 
Ondřejník. Info a přihlášky na  www.
beskydy2016.eu. Odjezd vlakem ve 
ČT z Třebíče v 7.24. Návrat v NE 
z Krásné Lípy v 11.01, 12.31, 14.01.
 -zt-

Po zranění favorita soutěže junio-
rů Aleše Svobody a po rozhodnutí, 
že Veronika Janíčková nastoupí pou-
ze k běhu na 100 m překážek, zůstalo 
atletům Spartaku Třebíč na MČR ve 
vícebojích v ohni jediné želízko. Svě-
řenec trenéra Klinera Tobiáš Dvor-
ský však nezaváhal a po šesti osobních 
rekordech si v pražském Edenu pověsil 
na krk bronzovou medaili za třetí mís-
to v devítiboji žáků. Po zlatu a stříbru 
ve sprintech na MČR v hale předvedl i 
kvality vícebojařské. 

A to se s některými disciplínami tepr-
ve seznamuje a překvapuje nejen sou-
peře, ale i svého trenéra. Potěšený Jiří 
Kliner srovnává Dvorského s Alešem 
Svobodou, který měl v žactvu výkon o 
více než 300 bodů horší, a vypočítává 
rezervy v jeho pražském vystoupení. 

Především skok daleký, v němž měl 
Tobiáš jediný zdařený pokus, přičemž 
jeden z přešlapů se blížil hranici 670 
cm. 

Na úplném počátku je nadějný více-
bojař ve vrhačské přípravě a především 
se dosud vůbec nevěnoval běhům. Že 
byl nejrychlejší ze všech účastníků na 
šedesátce (čas 7,17 s je novým kraj-
ským rekordem žactva) nepřekvapu-
je, že však soupeře v závěrečném kilo-

metru přejel jako parník je signálem 
„pozor, rodí se nový čtvrtkař!“ Kva-
litní čas 2:50,10 min přitom vznikl 
v situaci, kdy Dvorský bezpečně držel 
třetí místo, přičemž ztráta na vedoucí-
ho Patku i druhého Osolsobě byla už 
beznadějná. 

Třebíčský borec se jim ale výtečným 
během přiblížil „na dostřel“ (Patka 
5483 bodů, Osolsobě 5460), což jeho 
kouč komentoval slovy, že „Tobiáš se 
umí kousnout“. Přejme talentovanému 
závodníkovi i jeho trenérovi, aby jejich 
spolupráce pokračovala tak, jak jsme 
v Třebíči zažili v dobách Pavla Svobo-
dy, který přivedl do republikové špičky 
právě Klinera i staršího z bratří Svobo-
dů a později i Jiřího Sýkoru, a jak zaží-
váme v současnosti, kdy mladý, ale 
úspěšný kouč Kliner vytáhl na stejnou 
úroveň i Svobodu mladšího.

Z výsledků závodníků Spartaku 
Třebíč na MČR ve vícebojích v Ede-
nu: Juniorky: 100 m přek.: 3. Janíč-
ková 14,63. Devítiboj žáků: 3. Dvor-
ský 5433 (13,87 – 32,52 – 290 – 40,71 
– 7,17 – 573 – 12,78 – 166 – 2:50,10). 
Pětiboj ml. žákyň: 13. Kosielská 2635 
(9,94 – 42,61 – 8,31 – 446 – 3:01,47).
 Milan Zeibert  

Tobiáš Dvorský byl třetí 
na MČR v devítiboji

V neděli 8. května se Pavel Pacal z 
Třebíče zúčastnil pražského maratonu. 
Vyzval také ostatní běžce z Vysočiny, 
aby se přidali, a pomohli tak Aleškovi 
Dennerovi, který trpí svalovou dystro-
fi í a potřebuje absolvovat transplantaci 
kmenových buněk v Izraeli. Kvůli žalu-
dečním obtížím sice Pacal nesplnil svůj 
vytčený čas 3 hod a 40 minu, ale přes-
to peníze na účet, který vede sdružení 
FOR JANE, pošle. Čas Pavla Pacala na 
pražském maratonu byl 4 hodiny 13 
minut. Na účet 9 5 0 0 0 1 2 4 3 9 / 7 9 
4 0 pošle Pacal 15.540 korun.

„Měl jsem natrénováno na 3 hodiny 
a 40 minut. Od patnáctého kilometru 
mi vypověděl službu žaludek. Kdybych 
neběžel pro Aleška, tak to vzdám. Doběhl 
jsem na hraně kolapsu,“ popsal po mara-
tonu Pacal.  Ten si před závodem určil, 
že daruje Aleškovi za každou minu-
tu pod 4 hodiny 777 Kč. „Sedmička je 
šťastné číslo a tři za sebou  je vícenásobné 
štěstí. Věřím, že se ke mně přidají i další 
a podaří se na Aleškovu operaci posbí-
rat zbývající půl milion,“ doplnil běžec 
Pacal.

Maminka Aleše si úsilí Pavla Pacala 
moc váží a už se těší, až se k nim zasta-
ví. „Především mu chci poblahopřát k 

Pražský maraton doběhl 
Pavel Pacal na hraně kolapsu

PAVEL PACAL běžel pro Aleše Den-
nera.  Foto: archiv P. Pacala

tak statečnému výkonu,“ vyjádřila se Eva 
Dennerová.

Devítiletý Aleš Denner z Třebíčska 
trpí svalovou dystrofi í. Jedinou šancí 
jak Alešovi pomoci zmírnit obtíže, je 
aplikace kmenových buněk.  -zt-
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