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červenec

Práce omezí 
dopravu 

Od začátku prázdnin do konce lis-
topadu budou probíhat stavební 
práce v Čeloudově ulici v Třebíči. 
Revitalizace sídliště zahrnuje rekon-
strukci vozovky, chodníků a zpev-
něných ploch, veřejného osvětlení, 
vybudování přístřešků pro komunál-
ní a separovaný odpad, sadové úpra-
vy a mobiliář. 

Od 4. července do 30. listopadu 
letošního roku bude v ulici Čeloudo-
va úplná uzavírka od domů č. 1116 
po dům č. 1108. Ve stejném termínu 
bude také dopravní omezení v ulici 
Kubišova. 

Cena investice si vyžádá necelých 
šest milionů korun bez DPH.   -zt-

V kostele začíná 
výstava obrazů

V boční lodi kostela sv. Martina v 
Třebíči se koná výstava obrazů Mila-
dy Vedralové. Autorka nových ole-
jomaleb ji nazvala K oslavě a chvá-
le Boží, k radosti, spokojenosti, 
k potěšení a zbožnosti všech, kteří 
navštěvují kostel a zhlédnou malby. 
Archivní práce na nástěnce vytvo-
řili studenti Katolického gymnázia. 
Výstava bude k vidění během měsí-
ců července, srpna a září. 

Milada Vedralová bude od čtvrtka 
21. července do čtvrtka 18. srpna svá 
díla vystavovat také v Galerii Kruh v 
Židovském městě. V červnu autorka 
věnovala obraz Nanebevzetí Panny 
Marie do kaple sv. Josefa v Domově 
důchodců Koutkova.     -zt-

JUNIOR SHOW 2016: 17. ročník reprezentativní přehlídky Obchodní akademie a Hotelové školy se konal v červnu v Kon-
gresovém centru Pasáž. Nabídl 14. ročník Melounového šampionátu, mezinárodní soutěž ve vyřezávání melounů a také 
Junior Jogging, republikovou soutěž v běhu číšníků s vínem.  Foto: Antonín Zvěřina

Nabídky na provozování měst-
ské hromadné dopravy lze zasí-
lat do poloviny srpna. 

 Antonín Zvěřina

Nově výběrové řízení na provozo-
vatele městské hromadné dopravy 
vypsalo město Třebíč. Podmínky pro 
případné zájemce přiblížil místostaros-
ta Pavel Pacal a vedoucí odboru dopra-
vy Aleš Kratina.

Pacal naznačil, že se jednalo o dlou-
hodobou záležitost a věří, že se poda-
řilo v této oblasti odvést kvalitní prá-
ci. „Doufáme, že od počátku roku 2017 
nový dopravce minimálně zachová dosa-

vadní trend při přepravě lidí, případně 
standard ještě zvýší,“ podotkl. 

Připomněl, že zadávací řízení se při-
pravovalo více než rok a po stejnou 
dobu o této akci případní zájemci 
věděli. Naznačil, že na podmínkách se 
podílela pracovní skupina zastupitel-
stva, kde byly zastoupeny všechny sub-
jekty, které se po volbách do vrcholné-
ho orgánu města dostaly. 

Vše podle zákona
„Výběrové řízení jsme vyhlásili k 16. 

květnu a nabídky lze zasílat do 15. srp-
na,“ sdělil Pacal. Zdůraznil, že vše pro-
bíhá podle příslušného zákona. Uza-

vřená smlouva bude platiti do konce 
roku 2024. 

„Je to z toho důvodu, že osm let je doba 
pro odpis autobusu,“ poznamenal Pacal. 
Doplnil, že tím město hodlá do zakáz-
ky přilákat víc zájemců. Soutěžit se 
bude o 910 tisíc odježděných kilome-
trů. Nebude se jednat jako dosud o 
kilometry při přejezdech autobusů bez 
cestujících

„Nový dopravce nám předloží nabíd-
ku, za kolik korun je schopný provozovat 
dopravu na jeden kilometr,“ poukázal 
Pacal. Upozornil, že město také musí 
při výběrovém řízení vzít na vědomí 
tržby.

Hledají provozovatele autobusů
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OD PŘÍŠTÍHO roku mohou jezdit po Třebíči zcela jiné autobusy.  
 Foto: Antonín Zvěřina

(Dokončení z str. 1)
Minimálně musí dopravce za rok 

vybrat na jízdném částku 14 mili-
onů 700 tisíc korun. Město také ve 
smlouvě zohlední cenu pohonných 
hmot a infl aci. Při přihlášce musí 
zájemce složit tři miliony korun, aby 
dokázal, že svoji nabídku myslí váž-
ně.   

Město také požaduje informaci, že 
případný dopravce má s linkovou 
dopravou zkušenosti minimálně po 
tři roky při jízdě 500 tisíc kilometrů 
za rok. Může se jednat i o meziměst-
skou dopravu, aby se soutěže mohlo 
zúčastnit co nejvíce zájemců.

„Průměrné stáří vozového parku po 
celou dobu trvání smlouvy musí být 
maximálně pět let. Stáří jednoho vozi-
dla nesmí přesáhnout deset let,“ nastí-
nil Pacal. Kratina doplnil, že měs-
to požaduje, aby všechny autobusy 
byly nízkopodlažní.

Informační systém
Autobusy tak budou mít informač-

ní systém GPS, který městu umož-
ní sledovat, kde se příslušné vozidlo 
nachází. „Bude tak propojený s elek-
tronickým značením, aby cestující 
věděli, kdy autobus na zastávku přije-
de,“ vysvětlil Pacal. 

Elektrické označníky pak musí do 
konce roku 2017 dopravce vybu-
dovat na Komenského náměstí, na 
zastávce u polikliniky, Za rybníkem 
a po předpokládané rekonstrukci 
Karlova náměstí i tam, a následně je 
bezplatně převést do majetku města. 
V autobusech dále musí být hlásiče 
pro nevidomé, ale také počítač, kte-
rý v budoucnu umožní projíždění 
hromadné dopravy na křižovatkách 
na zelenou. 

„Nebyla by to preference absolut-
ní, ale částečná. Přece jen by nedochá-
zelo k podstatnému zdržení,“ uvedl 
Kratina. Město také požaduje, aby 
všechna vozidla měla jednotný vněj-
ší vzhled.   

Pokud jde o reklamu město hod-
lá v autobusech umísťovat převážně 
svoje letáky na předem určené mís-
to. Vnější reklamy jsou záležitos-
tí dopravce, ale musí je obsahově 
schválit město. Příjem z reklam se 
následně promítne do tržeb.  

Další požadavek zní, aby na Karlo-

vě náměstí byla zřízena informační 
kancelář s možností nákupu všech 
druhů jízdenek a automat na prodej 
s nepřetržitým provozem. Do auto-
busů se bude nastupovat opět pouze 
předními dveřmi a možnosti place-
ní jízdného se rozšíří o bezkontakt-
ní kartu.

U jízdného shoda
„U jízdného došlo k jednoznačné 

shodě všech subjektů v pracovní sku-
pině,“ upozornil Pacal. Doplnil, že 
naposledy se ceny upravovaly v roce 
2005 a přihlíželo se také k jízdnému 
ve srovnatelných městech. Zacho-
vaná zůstane 30minutová přestupní 
jízdenka.  

Zejména návštěvníkům města 
bude sloužit čtyřiadvacetihodinová 
jízdenka. V hotovosti bude stát 40 
korun, při platbě kartou 30 korun. 
Nově město zavádí půlroční a celo-
roční kupóny. Senioři na 70 let, oby-
vatelé města Třebíče,  budou mít 
dopravu zdarma.

Pacal přiblížil, že měsíční jízdenka 
bude stát 250 korun, ale u půlroční 
zůstane zachovaná současná měsíční 
výše 190 korun.

„U celoroční se jedná o další zvýhod-
nění,“ poznamenal Pacal. To samé 
platí u žákovského jízdného. Jednot-
livé jízdné se zvyšuje o dvě koruny 
z deseti na dvanáct korun. „Pro seni-
ory do 70 let zavádíme celoroční jíz-

denku za 800 korun,“ naznačil Pacal. 
Poukázal, že kočárek s dítětem či 

obsazený invalidní vozík se budou 
přepravovat zdarma. S Kratinou se 
shodli, že město se snaží zvýhodně-
ným předplatným dostat do autobu-
sů co nejvíce cestujících.  

Pacal připomněl, že v součas-
né době město na dopravu doplá-
cí zhruba 35 milionů korun ročně. 
Nepředpokládá, že by se částka do 
budoucna zvýšila. „I proto jsme při-
pravili takové podmínky, aby se přihlá-
silo co nejvíce zájemců,“ konstatoval.    

Připomněl, že městská hromadná 
doprava míří i do katastrů okolních 
obcí, do Nové Vsi, Přibyslavic, Star-
če, Kožichovic a Stříteže. 

„Tyto obce nám na dopravu přispí-
vají, u Přibyslavic a Nové vsi se jed-
ná i o fi rmy, kvůli kterým tam dopra-
va převážně zajíždí. U Stříteže 
přispívá i majitel stop shopu,“ pozna-
menal Pacal. 

Doplnil další informaci, doprav-
ce musí být připravený do začlenění 
v rámci integrovaného dopravního 
systému v Kraji Vysočina. Jízdní řád 
se prozatím měnit nebude, město 
s úpravami počítá v příštím roce. 

Počítají se sankcemi
Pacal upozornil, že v podmínkách 

jsou detailně rozpracovány i sank-
ce. Může činit ze zákona až dvanáct 
milionů korun. Výpovědní lhůta od 
města má limit čtyři měsíce, u pro-
vozovatele se jedná o čtyřiadvacet 
měsíců. „Přepokládáme, že celou sou-
těž vyhodnotíme do konce září,“ uza-
vřel místostarosta Pacal. 

Odbor dopravy městského úřadu 
nechává zpracovávat další průzkum 
městské hromadné dopravy. Má za 
cíl zmapovat, které linky jsou více 
vytížené a které méně. 

„Chceme být připraveni na případ-
né přidávání či ubírání linek,“ vysvět-
lil místostarosta Pavel Pacal. Výstup 
z průzkumu bude mít město na pod-
zim letošního roku.

Hledají provozovatele autobusů



STRANA  3 TN - ČERVENEC 2016Aktuality

Školy nasbíraly 
17 tun PET lahví

Město Třebíč vyhodnotilo spo-
lečně s odpadovou fi rmou ESKO-T 
výsledky soutěže ve sběru PET-lahví, 
suchých baterií a papíru dětí z mateř-
ských a základních škol z Třebíče 
a okolí. Za školní rok 2015/2016 
nasbíraly třebíčské školy celkem 
1.211 kilogramů suchých baterií, 
226.330 kilogramů papíru a 17.694 
kilogramů PET lahví.

„Hlavním poslání každoroční soutěže 
je ekologicky vychovávat děti k nutnos-
ti třídění odpadu a zpracování odpadu 
jako druhotných surovin,“ uvedla rad-
ní Marie Černá.  -zt-

Nový azylový dům pomůže 
matkám i ženám, které se ocitly 
na ulici. 

 Antonín Zvěřina

Oblastní charita Třebíč zahájila stav-
bu Azylového domova pro matky. 
Jedná se o výjimečné zařízení v rámci 
celého Kraje Vysočina s 19 bytovými 
jednotkami s kapacitou 61 lůžek. Stav-
ba za 38 milionů korun začne sloužit 
svému účelu v ulici Vltavínská v Třebí-
či v říjnu příštího roku.

„Uvědomujeme si, že pro matky a 
rodiče bez domova nebo ženy s dětmi 
vystavené domácímu násilí není v kra-
ji dostatečné zázemí,“ vysvětlil během 
slavnostního zahájení ředitel Oblastní 
charity Třebíč Petr Jašek. 

„S provozováním podobně zaměřené-
ho zařízení, ale prostorově značně nedo-
statečného, máme dlouholeté zkušenosti 
a jsme si vědomi všech nedostatků,“ zdů-
raznil.

Domov pro matky s dětmi provozu-
je Charita v Třebíči již 20 let, ale v sou-

časných podmínkách není možné 
zajistit žádoucí nastartování změny   u 
lidí  v tíživé životní si-tuaci. V prostředí 
městské ubytovny s více než stovkou 
bytů, v nedostatečně velkých pokojích 

a bez zázemí pro hru, učení a přípravu 
jídla, není možné vytvořit odpovídají-
cí podmínky uživatelům. 

Nový objekt bude nabízet dostatečné 
kapacity pro ubytování matek s několi-

VÝSTAVBU nového domova požehnal třebíčský děkan P. Jiří Dobeš za asistence 
ředitele třebíčské charity Petra Jaška (vpravo). Foto: Antonín Zvěřina

Začala výstavba Azylového domova
ka  dětmi v důstojném a motivujícím 
prostředí. S šesti lůžky je počítáno pro 
samotné ženy, které se ocitly z různých 
důvodů bez střechy nad hlavou. Mož-
nost azylového bydlení připravuje cha-
rita také pro otce s dětmi nebo celou 
rodinu. 

„Vedle bytových jednotek tam najde 
zázemí i klubovna, herna, studovna, cvič-
ná kuchyně a návštěvní místnost. V bez-
pečném prostředí s podporou zkušených 
pracovníků se budou moci ženy i děti 
vzdělávat a připravovat na samostatný 
a plnohodnotný život,“ vysvětluje Eliška 
Klimešová, vedoucí charitního středis-
ka. 

„V budově najde místo i raná péče 
zajišťující pomoc rodinám s dětmi, kte-
ré se narodily s fyzickým nebo duševním 
handicapem,“ upozornila. Z celkového 
rozpočtu 38 milionů korun částku 28 
milionů korun zajišťuje ministerstvo 
práce a sociálních věcí, dalšími přispě-
vateli jsou Kraj Vysočina a Město Tře-
bíč.  

PREZIDENT MILOŠ ZEMAN navštívil ve čtvrtek 30. června Třebíč. Nejprve přijel o den dříve do Jihlavy a Pelhřimova. V 
Třebíči poctil návštěvou Střední průmyslovou školu a Ekotechnické centrum Alternátor. Zavítal i do obce Martínkov a města 
Velké Meziříčí. Svoji cestu po Vysočině završil v pátek v Bystřici nad Pernštejnem.   Foto: Jiří Varhaník 

Do Třebíče přijel prezident
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Dyslektická olympiáda, která se 
letos uskutečnila ve čtvrtek 12. květ-
na, se stala tradiční květnovou akcí 
Základní školy Kpt. Jaroše v Třebíči. 
Sjíždějí se na ni děti prvního stupně 
základních škol z celého Kraje Vyso-
čina, kterým byla diagnostikována 
některá z poruch učení.

„Letos jsme připravili již 17. ročník 
této soutěže, který umožnil více než 
stovce dětí užít si pocit úspěchu při 
reprezentaci své školy a prožít příjem-
ný den,“ nastínila organizátorka akce 
Vladimíra Otisková. 

Náplní akce je pět různorodých 
disciplín, kde děti soutěží ve tříčlen-
ných družstvech, což klade důraz na 
spolupráci. Vždy jsou přichystané 
dvě venkovní soutěže. Jedna mapuje 
školní botanickou zahradu a druhá 
nabízí více či méně tradiční sportov-
ní soutěže na hřišti. 

„Disciplínami v interiéru naší ško-
ly je přírodovědný kvíz, matematická 
soutěž a skládání puzzle na čas. Širo-
ký záběr soutěžních disciplín dopřeje 
každému účastníkovi možnost projevit 
svoje silné stránky a přednosti,“ vysvět-
lila Otisková. 

Doplnila, že celkové soutěžní nad-
šení celého dne nepokazil ani inten-
zivní déšť, který hned při zahájení 
olympiády přinutil přesunout ven-
kovní soutěžení do prostorů tělo-
cvičny.

„Kromě přímých dětských účastní-
ků akce jsme umožnili doprovázejícím 
pedagogům z 21 škol navázat osobní 

kontakty a vyměnit si svoje zkušenosti 
související s výukou dětí s poruchami 
učení,“ poznamenala Otisková. 

Zdůraznila, že příprava i samot-
ná organizace si vyžádala spoluprá-
ci několika pedagogů školy, kteří se i 
letos snažili vymyslet zajímavé a pro 
děti přitažlivé úkoly.

„Jako každoročně jsme využili pomoc 
žáků druhého stupně, bez kterých by 
akce tohoto rozsahu nemohla proběh-
nout. Velké poděkování patří v nepo-
slední řadě všem sponzorům, kteří se 
fi nančně či jiným způsobem na akci 
podíleli,“ informovala pořadatelka.

Závěrečné vyhlášení vítězů jednot-

livých disciplín a tradiční odměnění 
všech 108 účastníků zlatými medai-
lemi a dalšími dárky zakončilo den, 
jehož hlavním cílem bylo povzbudit 
děti s dyslektickými obtížemi, zved-
nout jim sebevědomí a důvěru v se-
be samé.   -zt-

Dyslektická olympiáda se stala tradicí

DĚTI soutěžily v mnoha disciplínách, třeba v jízdě na koloběžce. Foto: archiv školy

Stavební management DELTY se opět 
osvědčil. V květnu proběhl v Ostro-
vě nad Ohří slavnostní „Grand Ope-
ning“ neboli otevření 22 000 metrů 
čtverečních rozlehlé průmyslové haly 
společnosti WITT E ACCESS TECH-
NOLOGY s.r.o. Třebíčská DELTA 
vypracovala pro investora nejen archi-
tektonický návrh a projektovou doku-
mentaci, ale také kompletně řídila celý 
tendr na dodavatele stavby, zajistila 
technický dozor investora a především 
byla pověřena celkovou koordinací a 
řízením výstavby.

WITT E Automotive je nadnárodní fi rma 
se sídlem v městě Velbert, SRN – Sever-
ní Porýní-Vestfálsko. Město má ve znaku 
klíč, což symbolizuje ekonomický význam 
města. Sídlí tu nebo aspoň působí 6 světo-
vě významných zámečnických fi rem. Jed-
nou z nich je WITT E Automotive, která je 
dnes členem nadnárodní skupiny VAST se 
sídlem v městě Auburn Hills, stát Michi-
gan, USA.

WITT E Automotive funguje již od roku 
1989 a orientuje se na „klíčové koncep-
ty pro automobilový svět“, což znamená 
výrobu zámků a zámkových aretací včetně 

dveřních klik a klíčů do aut. Firma dnes působí glo-
bálně s celkem 8 provozovnami v Německu, ve Fran-
cii, Bulharsku a ČR (Nejdek a Ostrov nad Ohří). 
„DELTA jako projektový manažer se významně podíle-
la na úspěšné realizaci naší nové továrny na vnější kliky s 
integrovanou lakovnou, která  v České republice předsta-
vuje důležitý stavební kámen dalšího růstu společnosti“, 
vysvětlil jednatel Rainer Gölz. „Zároveň stále investu-
jeme do vývoje inovativních systémových řešení pro dve-
ře, kapoty, interiéry a sedadla.“ Jako přední technolo-
gický podnik v oblasti mechatroniky vyrábí WITT E 
náročné produkty, které jsou jedinečným spojením 
mechaniky, elektřiny a elektroniky. Vyvíjejí se napří-
klad inteligentní pohony posuvných dveří, přístupo-
vé systémy NFC, systémy ochrany dveří nebo také 
elektronické plynulé nastavení opěradel. 

DELTA Projektconsult má v Čechách, na Slo-
vensku, ale i v Rakousku či na Ukrajině s výstav-
bou podobných průmyslových hal bohaté zkuše-
nosti. Má za sebou v projekci a řízení mnohačetné 
průmyslové budovy a zejména obdobné projekty 
z automobilového průmyslu. Nejbližším příkladem 
pro Třebíčsko představuje výrobní hala pro společ-
nost MANN+HUMMEL . Marcela Kolářová, mluv-
čí společnosti DELTA, k průmyslovým stavbám 
řízených pod taktovkou společnosti DELTA řek-
la:  Obecně striktně pro náš stavební management pla-
tí, tedy i u výrobní haly WITT E v západních Čechách, 
že je naším cílem nejen zodpovědně koordinovat celou 
výstavbu dle dohodnutých pravidel, ale také dbát, aby 
byly dodrženy náklady, termíny a především kvalita. 
Tak, jak je naším dobrým zvykem. Víme, že tento férový 
přístup je naší nejlepší referencí. A proto se k nám inves-
toři vrací.“ Závěrem Kolářová dodala, že tato moderní 
výrobní hala výrazně podpoří zaměstnanost v Karlo-
varském regionu a první pracovní místa nabídla již 
začátkem roku 2016. Celkově v novém výrobním 
závodě nalezne práci zhruba 500 lidí.  

Pod vedením třebíčské fi rmy DELTA vyrostlo jedno 
z nejmodernějších technologických center na světě

Mgr. Marcela 
Kolářová, manažer 
komunikace 
DELTA.

Průmyslová hala WITT E s administrativním zázemím o rozloze 22 000 m2 v Ostrově nad Ohří 
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NOVINKA 2016

Ovládejte svůj 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

ODMĚNA za vozidlo až 3000 Kč
Vystavení dokladu o likvidaci zdarma

www.ekometal-srot.cz

t0
3

-e
kD

RC DAMIJÁN možno pronajmout pro soukromé akce v těchto dnech: 
PONDĚLÍ, SOBOTA A NEDĚLE odpoledne 
PÁTEK dopoledne a odpoledne | bližší info na tel. 604 839 032

NABÍZÍME MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ PRO DĚTI  
NA VAŠICH AKCÍCH A OSLAVÁCH | objednávky na tel. 606 766 464

RODINNÉ CENTRUM DAMIJÁN

U Obůrky 953 (budova RC Damiján), 674 01, Třebíč
Sledujte nás na FB: www.facebook.com/CentrumDamijan

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
PONDĚLÍ: 9-12 hod. | Odpoledne pro soukromé akce 
ÚTERÝ: 9-12 hod. | Školička pro děti bez rodičů |15-18 hod. pro veřejnost  
STŘEDA: 9-12 hod. | Školička pro děti bez rodičů |15-18 hod. pro veřejnost
ČTVRTEK: 9-12 hod. a 15-18 hod. pro veřejnost    
PÁTEK: Vyhrazeno pro soukromé akce
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NEVIDOMÝ Ondřej Zmeškal ukazuje medaili, kterou věnoval do dražby na 
pomoc Alešovi.  Foto: Antonín Zvěřina

Medaili, kterou Ondřej Zmeš-
kal obdržel za uběhnutí mara-
tónu v Číně, věnoval do dražby.  

 Antonín Zvěřina

Ke zcela ojedinělému činu přistou-
pil pětadvacetiletý nevidomý Ond-
řej Zmeškal. Rozhodl se věnovat do 
aukce pamětní medaili z účasti na 
maratónu na Velké čínské zdi. Celý 
výtěžek z červnové dražby medaile, 
která vynesla 19.600 korun, i z pro-
deje omezeného počtu elektronic-
kého výtisku Ondřejova Velkého 
čínského deníku půjde na sbírkové 
konto FOR JANE. 

To umožní devítiletému Aleši Den-
nerovi z Třebíčska trpícímu svalo-
vou dystrofi í, aby absolvoval druhou 
nákladnou léčbu v Tel Avivu. Ond-
řej Zmeškal zcela oslepl ve svých 20 
letech po několika neúspěšných ope-
racích.

Smysl života 
„Když jsem oslepl, hledal jsem smysl 

života, nevěděl jsem, co dělat,“ začíná 
vyprávění Ondřej Zmeškal. Připustil, 
že tento stav trval zhruba rok. Nako-
nec dostal práci v zahradnictví, takže 
opět získal možnost dostávat se mezi 
lidi. 

„To mi umožnilo opět začít naplňovat 
smysl svého života,“ sděluje. Připouš-
tí, že hledal také možnost věnovat 
se sportu, kterému se kdysi aktivně 
věnoval.

„Myslel jsem si, že když nevidím, tak 
to nepůjde,“ pokračuje Ondřej. Pak 
za ním přišel kamarád, který v Brně 
běžel půlmaratón, a ten ho přesvěd-
čoval, aby se k běhání vrátil. 

Párkrát si spolu vyběhli, kamarád 
mu dělal traséra, který nevidomého 
běžce naviguje. „Držíme se za šňůrku 
a on mi říká, zda poběžíme doprava či 
doleva či jsou v cestě nějaké překážky,“ 
vypočítává Ondřej. A měl radost, že 
se mohl vrátit ke sportu, který tolik 
miloval. 

„Ukazoval jsem i lidem s podob-
ným osudem, že když se chce, tak to 
jde,“ nastiňuje Ondřej. Díky tomu 
se začal svěřovat i se svými pocity na 
webu. Oslovil také Jitku Křížovou, 
která maratón na čínské zdi absolvo-
vala, také věnovala medaili do držby 

na podporu nevidomých. Působí i 
jako trasérka.  

„V té době jsem měl sen odběhnout 
nějaký půlmaratón, a ten jsem zvládal 
v Jihlavě. Pak jsem se dozvěděl, že se 
opravdu maratónu v Číně můžu účast-
nit,“ poznamenévá Ondřej. Neváhá 
ani minutu a nabídku přijal. 

Následně začíná poctivě trénovat 
a půl roku se věnuje převážně běhu. 
„Abych to zvládl,“ poukazuje. První 
maratón běžel v Praze letos v květnu, 
který absolvoval i třebíčský místosta-
rosta Pavel Pacal. 

Splnění snu
Posléze nastal den D, kdy Ond-

řej odlétá do Číny. „Odcestovali jsme 
v pátek 13. května a 21.května se běžel 
samotný závod,“ vzpomíná Ondřej. 
Netají, že když vstoupil na Velkou 
čínskou zeď, tak si uvědomil, že se 
mu splnil velký životní sen. Prožíval 
i pocity hořkosti, že si na zeď může 
jenom sáhnout a nemůže ji vidět. 

Nevidomý Ondřej pomohl Alešovi

Nejlepší žáky ze základních škol 
ocenilo město Třebíč v obřadní 
síni Malovaného domu za školní 
rok 2015/2016. Předání ocenění 
šestnácti žákům se ujala vedoucí 
odboru školství a kultury, Jindřiš-
ka Pánková.

Školy samy vybraly ty žáky, kteří 
nejenom vzorně plní svoje školní 
povinnosti, ale kteří reprezentují 
školu ve sportu, v hudbě, v mateř-
ském jazyce i cizích jazycích, 
matematice, zeměpisu, dějepisu, 
biologii, fyzice, chemii a dalších 
v různých vědomostních i spor-
tovních soutěžích. 

Všichni ocenění žáci dosahují 
vynikajících výsledků ve škole a na 
mnoha soutěžích a olympiádách.

Ocenili nejlepší žáky
V hodnocení Přívětivý úřad 2016 

skončila Třebíč v rámci Kraje Vyso-
čina na druhém místě. Zvítězil 
Žďár, třetí byly Moravské Budějovi-
ce. V České republice se do projek-
tu přihlásilo a zaslalo podklady 190 
obcí s rozšířenou působností z cel-
kových 220. 

Ministerstvo vnitra hodnotilo 
dostupnost úřadu pro návštěvní-
ky, aktivní a moderní komunikaci 
s občany, aktuálnost informací, dále 
například elektronický objednávko-
vý systém, aktuality, počet úředních 
hodin, pravidelně aktualizované 
webové stránky a aktivní profi l na 
sociálních sítích, zveřejňování pod-
kladů pro jednání zastupitelstva a 
následných zápisů z jednání, rozkli-
kávací rozpočet na webu i existence 
mapového portálu s databází map 
města různého zaměření.

„Třebíč bodovalo v prorodinné politi-

ce za Family Point i za přístup města 
k prorodinným aktivitám, což dokládá 
i úspěch Třebíče v projektu Obec přá-
telská rodině. Kladně se hodnotil také 
Senior Point, který má sídla v budo-
vě městského úřadu,“ uvedla radní 
Marie Černá.

„Na tomhle ocenění má svoji záslu-
hu i moje předchůdkyně Simeona Zik-
mundová, a zejména všichni zaměst-
nanci úřadu. Bez jejich odpovědného 
přístupu k práci bychom jej nezíska-
li,“ konstatoval tajemník městského 
úřadu Vladimír Kazda.

Zdůraznil, že se jedná o veliký 
závazek do budoucna. „Abychom si 
ocenění opravdu zasloužili,“ pozna-
menal. 

Poukázal, že je rád, že se měst-
ský úřad vydal správným směrem a 
ministerstvo vnitra to ocenilo. „Žďár 
je před námi a my ho chceme předstih-
nout,“ dodal tajemník Kazda. 

Třebíč skončila druhá

Ocenění za reprezentaci 
města a školy obdrželi: 

Andrea Holá, ZŠ Bartuškova 
Eliška Vrzalová, ZŠ Bartuškova
Kateřina Kutinová, ZŠ Benešova
Tobiáš Dvorský, ZŠ Benešova
Tomáš Němec, ZŠ Horka-Domky
Veronika Jičínská, ZŠ Horka-Domky
Tomáš Mezlík, ZŠ T.G.M.
Matěj Vláčil, ZŠ T.G.M.
Eva Chadimová, ZŠ T.G.M.
Julie Houzarová, ZŠ Kpt. Jaroše
Tereza Vechetová, ZŠ Kpt. Jaroše
Kateřina Mazalová, ZŠ Kpt. Jaroše
Patrik Žák, ZŠ a MŠ Kopce
Leona Kratochvílová, ZŠ a MŠ Kopce
Tomáš Zelený, ZŠ Týnská
Jiří Kolář, ZŠ Týnská

„Samotný maratón byl velice náročný. 
Museli jsme překonat 5164 kamenných 
schodů a každý byl jiný,“ naznačuje 
Ondřej. Velice ho potěšila přátelská 
atmosféra mezi všemi účastníky. Část 
maratónu vedla čínskými vesnicemi 
po prašných cestách. „Během závodu 
jsme se tam i podepisovali,“ říká Ond-
řej. Vzpomíná, že se mu kamarád 
smál, že je Ondřej jediný závodník, 
který se podepisuje za běhu. Všichni 
ostatní to zažijí až v cíli. 

Ondřej zdůrazňuje, že maratón 
neběžel kvůli rekordu, ale že si chtěl 
běh užít. „Dokázat si, že když si ně-
co vysníte, tak to jde,“ vysvětluje. Při-
pouští, že na konci závodu byl vyčer-
paný, běželo se za třiceti stupňového 
vedra. Síly mu dodal návrat zpět na 
zeď, i když opět musel zdolávat zmi-
ňované schody.   

Úsek do cíle se běžel z kopce. „Mys-

lel jsem si, že to bude v pohodě, ale 
běželo se hůř než do kopce,“ vzpomíná 
Ondřej. Doběh do cíle považuje opět 
za velice emotivní zížitek. Celý mara-
tón s trasérem zaběhli za šest hodin 
26 vteřin a byl 36. ve své kategorii. 
„Když jsme doběhli, byl jsem šťastný, 
ale hodně jsem přemýšlel. Uvědomil 
jsem si, kolik lidí mi pomohlo, abych 
mohl svůj sen uskutečnit,“ říká. 

Najednou ho napadlo, že by i on 
mohl někomu pomoci, aby si také 
mohl splnit svůj sen. „Proto jsem 
se rozhodl, že svoji pamětní medai-
li vydražím pro Aleška Dennera, který 
trpí svalovou dystrofi í,“ poznamenává. 
Doplňuje, že je fajn, když člověk ně-
co dokáže a ještě může pomoci něko-
mu druhému. Zvlášť když se s devíti-
letým Alešem setkal. „To mě ještě více 
utvrdilo v myšlence, že chci pomoci,“ 
podotýká Ondřej.

Nejsou lhostejní 
„Myslela jsem si, že už bude nemožné 

sehnat znovu milion korun, ale naštěstí 
se najde spousta lidí, kteří chtějí pomo-
ci a není jim Aleškův osud lhostejný,“ 
hodnotí úsilí všech lidí maminka Ale-
še Eva Dennerová.

Netají, že pro ni, zdravého jedince, 
je nepředstavitelné uběhnout mara-
ton a už vůbec ne na Velké čínské zdi. 
„Ondřej Zmeškal je neuvěřitelný bojov-
ník, a sám přes svůj handicap chce Aleš-
kovi pomoci. Velmi si vážím nejen toho, 
že tvrdě vydřenou medaili poskytne na 
dobré účely, ale také toho, jaký příklad 
a vzor Aleškovi předvedl,“ zdůrazňuje.

K podpoře Aleška vyzval začátkem 
května běžce z Vysočiny Pavel Pacal 
na Prague International maratonu. 
Sám uběhl maraton na pokraji kolap-
su. Na účet veřejné sbírky pro Aleška 
věnoval 15.540 korun.

„Ondru jsem potkal na třebíčském 
veřejném běhání, které se koná každou 
středu. Tam jsem se dozvěděl o jeho pří-
běhu, o jeho snu. Město mu na splnění 
tohoto snu přispělo,“ říká Pacal. Doslo-
va ho šokovalo, když ho Ondra po 
návratu sám vyhledal a přišel s myš-
lenkou pomoci postiženému Aleši 
Dennerovi. 
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Den otevřených dveří spoji-
la okříšská fi rma Fränkische s 
dětským dnem.  

 Antonín Zvěřina

Den otevřených   dveří ve společ-
nosti FRÄNKISCHE pořadatelé 
i v letošním roce spojili s dětským 
dnem. Ten nabídl opravdu pestrý 
program   a    naštěstí se  v   sobo-
tu  4. června odpoledne umoudřilo i 
počasí a déšť se brzy z areálu vytratil.

FRÄNKISCHE je inovativ-
ní, středně velká, ale stále rostou-
cí rodinná fi rma. Zaujímá vedoucí 
postavení v oblasti vývoje, výroby a 
prodeje plastových trubek, inspekč-
ních šachet a systémových kom-
ponentů z umělých hmot a nabí-
zí řešení pro pozemní stavitelství a 
inženýrské sítě, sanitární rozvody, 
potrubí k instalaci topení a vedení 
plynu a další systémy jak pro prů-
myslové aplikace, tak pro automobi-
lový průmysl.

V současnosti společnost zaměst-
nává přibližně 3000 spolupracovní-
ků po celém světě, z toho více než 
890 v pobočce v Okříškách.

Nový závod
V létě roku 2007 byl vybudován 

výrobní závod v Okříškách, který 
nahradil příliš malé prostory v Jihla-
vě. Pouhých pět let poté si narůstající 
objem výroby vyžádal opětovné roz-
šíření kapacit. Začátkem roku 2012 
proto padlo rozhodnutí o výstavbě 
nové haly a v srpnu 2012 byly zahá-
jeny pozemní práce.

V rekordním tempu vyrostla hala, 
která přímo navazuje na stávající 
prostory. Na ploše o rozloze 19 tisíc 
metrů čtverečních výrobní a sklado-
vací plochy vyrábí FRÄNKISCHE 
plastové trubky a hadičky pro auto-
mobilový průmysl a bílou domácí 
techniku.

To se dozvídáme z ofi ciálního we-
bu fi rmy. Ale nic míň či nic víc ji 
nemůže přiblížit jak osobní prohlíd-
ka prostor. Slova se ujímá vedoucí 
montáže Jan Lojek a hned v úvodu 
se kasá, že není lepšího průvodce 
nad něj. 

To ovšem tvrdí průvodci všichni. 
Připomíná, že letos fi rma slaví 110. 
narozeniny. „Máme čtyři výrobní úse-
ky a my se nacházíme u prvního z nich. 
Firma je největším výrobcem vlnitých 
trubek co do počtu exkrudérů,“ říká. 

Exkrudér, to je vlastně stroj, který 
trubky vyrábí a fi rma jich má přes tři 
sta, v Okříškách je jich čtyřiadvacet. 
Dále si prohlížíme materiál, ze které-
ho se trubky vyrábějí. Na pohled je 
to hmota jak rozdrcený polysterén.

„Do této směsi se samozřejmě přimí-
chávají další suroviny,“ dozvídáme se 
od průvodce. Jedná se komponen-
ty, které zamezují, aby trubky hoře-
ly, což je u automobilů velice pod-
statné. 

Umění obsluhy
Dalším přesunem se dostáváme do 

centrálního skladu. Sledujeme umě-
ní obsluhy vysokozdvižného vozí-
ku, sundat materiál z nejvrchnější-
ho patra není žádná legrace. Denně 
jeden pracovník zpracovává až 200 
objednávek. 

„Všechen materiál a zboží má hod-
notu přes 200 milionů korun, proto se 
jedná o přísně střežený objekt,“ upo-
zorňuje Lojek. Netají, že pro fi rmu 
je nejvýhodnější, když suroviny míří 
brzy do výroby a hotové výrobky co 
nejrychleji k zákazníkovi.

Průvodce nám konkrétně ukazuje, 
co fi rma pro automobilový průmy-
sl vyrábí. Veškeré rozvody k ostřiko-
vačům, k brzdám a vlastně ke vše-
mu, kde jsou tyto věci v automobilu 
potřeba. „A protože jsme německá fi r-
ma, máme blízko k tamním automo-
bilkám,“ naznačuje Lojek. Ale samo-
zřejmě nejen k nim. 

Druhý výrobní úsek se zabývá 
tepelným tvarováním trubek. Výro-
bek po zpracování má většinou 
datum výroby a logo automobilky, 
kam zamíří. „Vyrábíme až pětivrst-
vé trubky, což je požadavek zákazní-
ků. Pak je ovšem nejtěžší jejich tepelné 
tvarování, protože každá vrstva se dá 
zpracovat za jiné teploty,“ poukazuje 
Lojek. 

I barevností trubek se fi rma přizpů-
sobuje přání zákazníka, stejně tak při 
tvarování, aby přesně odpovídaly 
požadavkům odběratele. „Je to vlast-
ně strategická záležitost,“ podotýká 
Lojek. 

Důležité porady
Prohlížíme si i nejmodernější zaří-

zení, které fi rma instalovala letos 
v únoru. Opět se ukazuje, jak rych-
le se podmínky výroby mění a jak 
dokáže nová technologie urychlit 
práci.

A to už přecházíme do haly otevře-
né v roce 2013. Jedná se o montážní 
halu. Lojek v ní prozrazuje, že fi rma 
není konečným dodavatelem kom-
ponentů pro automobilky, ale větši-
nou ke konečnému produktu je tře-
ba učinit další krok. 

Dostáváme se i do míst, kde se 
každodenně konají porady. „Začí-
nám s mistry poradu o půl deváté 
ráno. Informují mě o stavu ve výro-

bě za posledních čtyřiadvacet hodin,“ 
vysvětluje Lojek.  

Následně má poradu se svým šéfem 
a vše končí nejzávažnějšími problé-
my u ředitele, například ohrožením 
dodávek zákazníkovi. „Ředitel má 
v deset hodin přehled, co se ve fi rmě dě-
je,“ poznamenává průvodce.  

Ten nám například ukazuje u sto-
lových pracovišť možnost nastavení 
jejich výše, což se přizpůsobuje výš-
ce pracovníka. Důležitá je ale pro 
fi rmu kvalita výrobků. Ty prochá-
zejí testy na těsnost, aby se všechny 
výrobky řádně prověřily. Pokud to 
zákazník požaduje, prověřené trub-
ky se značí, a tím se odbourává mož-
nost reklamace. Což je ovšem pro 
něj dražší.

Prohlížíme si i komponent do vel-
mi drahého auta Porsche Panamera, 
které stojí 4,5 milionů korun. „Těch-
to kousků děláme asi tisíc měsíčně, tak 
drahé auto si každý nemůže dovolit,“ 
podotýká Lojek.   

Navštěvujeme poslední provoz, 
kde se vyrábějí ochrany na trub-
ky. Ten se sem přestěhoval nedáv-
no ze Švýcarska a nabídl zhruba 20 
pracovních míst. Tím naše prohlíd-
ka končí. Musíme jen upozornit, že 
jsme posbírali jen některé střípky 
z více než hodinové prohlídky. 

Nešetřili uznáním  
„Během odpoledne prošlo branami 

závodu více než 600 návštěvníků, kteří 

byli zvědaví na to, v jakých prostorách 
a na jakých strojích se vyrábí úspěšný 
plastový program pro automobilový 
průmysl,“ informovala Daniela Vil-
helmová.

Po prohlídce výrobních prostor fi r-
my nešetřili návštěvníci slovy uzná-
ní, zejména oceňovali uspořádání 
pracovišť, pořádek a čistotu, automa-
tizaci, organizaci toku materiálu, sys-
tém řízení skladů a viditelnou snahu 
o co nejlepší pracovní prostředí. 

Pro děti bylo připraveno zábavné 
odpoledne plné soutěží a her, nechy-
běl dětmi oblíbený skákací hrad a 
ukázky práce dobrovolných hasičů. 

Cílem společnosti FRÄNKIS-
CHE, která Den otevřených dveří 
pro veřejnost realizuje opakovaně, 
je zvýšení povědomí o společnosti a 
její podnikatelské činnosti, a samo-
zřejmě upozornění na skutečnost, 
že společnost i nadále hledá nové 
zaměstnance. V současné chvíli ve 
výrobním závodě pracuje téměř 900 
zaměstnanců, důsledkem prudké 
výrobní expanze však vznikl požada-
vek na další zhruba padesátku pra-
covních míst.  

„Velmi rádi dáme prostor každému, 
kdo se nebojí práce a pracovat oprav-
du chce. Práci u nás naleznou muži i 
ženy, neustále hledáme nové pracovní-
ky do výroby i pracovníky na obsluhu 
montážních či impregnačních linek,“ 
nastínil Martin Klusáček, personální 
ředitel společnosti.  

Firma ukázala moderní prostory

JAN LOJEK ukazuje návštěvníkům vylisované trubky. Foto: Antonín Zvěřina 

ZÁJEMCI o prohlídku viděli pracovníky přímo v akci.  Foto: Antonín Zvěřina

TENHLE stůl se dá nastavit podle výš-
ky pracovníka. Foto: Antonín Zvěřina

TADY se tvarují trubky do potřebných 
tvarů. Foto: Antonín Zvěřina
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TERASA OTEVRENA!
- detský koutek
- pátecní grilování
- domácí limonády
- káva a dezerty
Restaurace Molekula (Hotel ATOM) - tel. 739 348 913
www.restauracemolekula.cz

Sběratelé turistických známek a 
nálepek si jistě nenechají ujít tu nej-
novější, s pořadovým číslem 2282. 

Byla přidělena Ekotechnickému cen-
tru Alternátor v Třebíči. Zařadilo se 
tak mezi řadu populárních turistic-

kých destinací, jež jsou tímto způso-
bem propagovány.

Na známce i nálepce lze nalézt 

Alternátor má vlastní turistickou známku 
schematické zobrazení unikátní pro-
jekční koule, kterou Alternátor zís-
kal z americké Národní agentury pro 
oceán a atmosféru (NOAA), nálep-
ka svým motivem navíc odkazu-
je i na populární zábavně-vědeckou 
science-show, během níž průvodci v 
Alternátoru vysvětlují nejrůznějších 
fyzikální a chemické jevy.

„Alternátor o přidělení těchto suve-
nýrů zažádal již před několika měsíci, 
schvalovací proces je však velmi nároč-
ný. O tom, zda bude známka nako-
nec udělena, rozhodují totiž nejen její 
výrobci, ale hlavně samotní sběratelé,“ 
vysvětlil Milan Krčmář z eko centra. 

Rozhodovat pak mohou pouze 
ti, kteří vlastní takzvané prémiové 
známky. 

Ty se získají pouze za předpokla-
du, že se sběrateli podaří nashromáž-
dit minimálně deset na sebe číselně 
navazujících známek. 

Což není jednoduché, protože 
lokality jsou od sebe rozmístěny 
nahodile po celé republice. 

Novou známku je možné zakoupit 
na recepci Alternátoru, v ulici Tomá-
še Bati v Třebíči.   -zt-
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ZVÝHODNENÉ
LETNÍ POBYTOVÉ BALÍ KY
kveten 2016 - ríjen 2016
Pobytový balíček nabízí zvýhodněnou cenu ubytování v chatách nebo hotelových 
pokojích, spolu se snídaní a večeří, které jsou podávany formou švédských stolů. 
Naše balíčky jsou fl exibilní, můžete u nás zůstat tolik nocí, kolik si přejete.

Hotelový komplex je postaven na kopci nad obcí 
Svratka v srdci Vysočiny, která je jednou z ekologicky 
nejčistějších oblastí České republiky. Prostředí, ve 
kterém se hotel nachází, nabízí ideální podmínky 
k aktivnímu odpočinku a relaxaci.

Celý areál je zasazen přímo do přírody a obklopen 
vzrostlými lesy s cyklostezkami a značenými trasami 
pro zdatné turisty i klidné procházky.
Vedle hotelu se nachází golfové hřiště, kde mohou 
hosté hotelu využít slevu 20%.

V ceně balíčku je také zahrnutý volný vstup na tyto sportovní aktivity:
hotelový bazén ▶ 1 hod. sauny ▶ 1 hod. vnitřního minigolfu ▶ fi tness ▶ stolní 
tenis ▶ multifunkční sportoviště (basketbal, tenis, badminton, volejbal, fotbal, 
házená) ▶ petang ▶ elektronické šipky ▶ horská kola ▶ venkovní fi tness hřiště

od 555,- K
cena balíčku za osobu a den

Kontakt: Hotel Svratka, Na Vyhlídce 41, 592 02 Svratka, tel.: 566 662 611, info@hotel-svratka.cz 
www.hotel-svratka.cz

Zábava pro celou rodinu
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NEPŘEHLÉDNUTELNÁ

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia Combi 1,0 MPI Active 55 kW v ceně 267 900 Kč (cena s financováním VWFS 239 900 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 76 810 Kč 
(32,02 %), výše úvěru 161 790 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 206 000 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 220 291 Kč, RPSN vč. 
pojištění 17,37 %, délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 95 960 Kč, měsíční splátka úvěru 3 068 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 599 Kč, úroková sazba p. a. 11,63 %. 
ŠKODA Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění 
skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

mojefabiacombi.cz

Zatímco zadní parkovací kamera 
Vám pomůže, ať už zajíždíte 
kamkoli.

Praktický síťový program se 
postará, aby Vaše zavazadla 
i náklad necestovaly po voze.

ŠKODA usnadňuje 
život svým zákazníkům 
každý den.

Výkonný motor 1,2 TSI Vás 
dostane nejen svým zrychlením.

ŠKODA Fabia Combi měsíčně již od 3 599 Kč*

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

Připravte se na prázdninové cesty. Stylová, prostorná a bezpečná Fabia Combi 
s pětiletou zárukou a zvýhodněním může být Vaše již od 239 900 Kč.* 
Odhalte přednosti vozu ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

Zvýhodnění 
30 000 Kč*

Adaptivní tempomat je pak 
správným společníkem na cesty. 
Umí sám zpomalit i zrychlit.

/skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

  2. 7.  sobota  MUDr. Denková Libuše  Okružní 964/11  674 01 Třebíč   568 853087
  3. 7.  neděle  MUDr. Divišová Marcela Rouchovany 329 675 57    568 865214
  5. 7.  svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou 568 620248
  6. 7.  svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620248
  9. 7.  sobota  MUDr. Fafílková Božena  Vltavínská 1346  674 01 Třebíč   568 808218
10. 7.  neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620248
16. 7.  sobota  MUDr. Götzová Blanka Kom. nám. 30  675 51 Jaroměřice   568 440306
17. 7.  neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620248
23. 7.  sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620248
24. 7.  neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620248
30. 7.  sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620248
31. 7.  neděle  MDDr. Chalupová M.  Sv. Čecha 39  674 01 Třebíč   568 843698

Nabídka výstavních prostor se 
v Třebíči opět rozrostla. V podělí 6. 
června se uskutečnila vernisáž expo-
zice děl žáků třebíčské Základní ško-
ly T. G. Masaryka v prostorách cuk-
rárny Za pecí. 

Po hudebním vystoupení Nely 
Bohunkové na fl étnu se úvodního 
slova ujal ředitel školy Martin Hláv-
ka. Poděkoval všem, kteří se na pří-
pravě výstavy podíleli. „Myslím, že 
se výstava nachází v jednom z nejhez-
čích koutů v Třebíči mezi památkami 
UNESCO, Židovským městem a bazi-
likou sv. Prokopa,“ poukázal.

Věřil, že se nejen účastníkům verni-
sáže, ale i dalším návštěvníkům cuk-
rárny budou obrázky líbit. „Pokud 
jim ne všechny obrázky padnou do 

oko a určitě si spraví náladu kávou a 
zákusky z nabídky cukrárny,“ konsta-
toval s nadsázkou. 

Výstavu iniciovala a připravila uči-
telka Růžena Vlková. „Myslím si, že 
je to dobrá prezentace školy. Aby třeba 
i rodiče viděli, co jsou jejich děti schop-
né vytvořit,“ poznamenala. Doplnila, 
že obrázky budou v cukrárně k vidě-
ní do konce srpna. 

Netajila, že by byla ráda, kdy-
by v této oblasti spolupráce školy 
s cukrárnou pokračovala. S přípra-
vou jí pak pomáhali žáci sedmých 
tříd. „Jsem vždy moc rád, když se žá-
kům naší školy něco povede, a tohle je 
jedna z akcí, ze které mám opravdo-
vou radost,“ zdůraznil na závěr ředitel 
Hlávka.  -zt-

ŘEDITEL Martin Hlávka předává kytici iniciátorce výstavy učitelce  Růženě 
Vlkové. Foto: Antonín Zvěřina

V cukrárně začala výstava

Bylo první červnové páteční odpo-
ledne, stáli jsme v davu na podzá-
mecké nivě, na podiu to rozjížděla 
Mňága & Žďorp a zpěvák Petr Fia-
la chrlil slogany, které jsem od něj 
ještě neslyšel. Jedním z nich bylo 
„Zámostí City“. Na ramenou se mi 
kolébal osmiletý syn, vedle nás tan-
čily manželka a stejně stará dcerka, 
hlavou mi letěly roky a leccos se při-
tom spojovalo.

Přístav Žlutá ponorka, z něhož 
vyšli skoro všichni zakladatelé fes-
tivalu Zámostí, a také skoro všichni 
jeho současní pokračovatelé. Poprvé 
jsem o myšlence Zámostí slyšel od 
Milana Šťastného ve chvíli, kdy po 
schůzce vlčat vyzvedával svého syna. 
Pár měsíců na to jsme na nádvoří 
továrny na konci Zámostí poslou-
chali právě Mňágu a další kapely.  

V pořadatelském tričku nadměrné 
velikosti už tam brouzdal Dan Janík, 
nejmladší z první generace pomoc-
níků. Dnes je jedním z nové sestavy 
organizátorů, stejně jako tehdejší vl-
če David Šťastný. Když dnešní orga-
nizátoři předávali na vernisáži výsta-
vy před letošním festivalem svým 
předchůdcům děkovací plaketu, 
bylo to pro mě málem „deja vu“. 

Podobnou plaketu jsme totiž někdy 
v druhé polovině osmdesátých let 
předávali svým předchůdcům ve 
vedení 1. vodního oddílu, z něhož 
pak vznikla celá Žlutá ponorka. Vtip 
je v tom, že tehdy i dnes tu plaketu 
dostávala alespoň částečně stejná 
parta. 

A tak to šlo po generacích dál, 
takže když jsme v sobotu už po 
setmění potkali v modře nasvíce-
ných uličkách kluka, který před pár 
lety pro Zámostí vymyslel zpívají-
cí kanály, byl pochopitelně ze Žlu-
té ponorky. Ptal jsem se, proč letos 
kanály nezpívají. Odpověděl, že dnes 
už je to technicky tak snadné, že ho 
to nebaví.

Pak mu zasvítilo v očích a dodal: 
„Běž se podívat na pilíř!“ Poslechli 
jsme, děti stejně nejradši posloucha-
ly, jak pod lípou na nábřeží swingo-
vali Víťa Patočka s Jiřím Sklenářem. 
Za chvíli jsme zírali: Na zbytku pilí-
ře čerstvě zbořeného mostu svítila 
socha, vlastně fi gurína s nasazenou 
maskou. Bylo to jen na víkend, kdy 
probíhalo Zámostí, ale já měl díky 
festivalu splněný další sen z těch, 
které jsem si vozil z prázdninových 
cest po Evropě. 

Samo Zámostí v modrém s hud-
bou a divadlem v ulicích mi připo-
míná londýnskou Covent Garden 
nebo Královskou míli v Edinburghu, 
ale sochu, konkrétně sochu potápěče 
jak z verneovky, jsem zažil v jihofran-
couzském městečku Espalion. 

Pluli jsme tehdy po řece Lot a on 
stál ve skafandru hned u vody. Zůstal 
mi v paměti, stejně jako věta jedno-
ho architekta: „Třebíč je tak trochu 
verneovské město“.  Trochu verneov-
ské, trochu v modrém, trochu žlutě 
ponorkové, trochu rozeznělé, a to ve 
všech generacích.  Milan Zeibert

Respekt všem generacím,
které pořádaly Zámostí City

Ekotechnické centrum Alternátor 
v Třebíči uspořádalo malou oslavu 
svých prvních narozenin. Slavilo se 
populárními zábavnými pokusy, které 
tentokrát byly zcela zdarma.

Navíc byly doplněny i speciálními 
pokusy, v Třebíči dosud neviděnými 
experimenty, jejichž základem je suchý 
led. Jeho protiváhou pak byl oheň 
v nejrůznějších formách.

Několik desítek dětí s rodiči s napě-
tím sledovalo, jak hoří pěna či jak 
z popela vstávají faraonovi hadi, ale 
také s úžasem hledělo na to, jak se jim 
pod nohama rozpíná efektní hustá 
mlha vytvořená sloučením suchého 

ledu a horké vody. 
Nezapomnělo se ale ani na tolik 

populární sloní pastu či pokusy, které 
si děti mohou pod dohledem rodičů 
vyzkoušet i doma. A nechyběla spous-
ta legrace, nadšení a úsměvů, které 
svědčily o tom, že se dětem science-
show líbí a že ji určitě budou chtít 
zhlédnout zase. Což mohou hned o 
víkendu v sobotu 2. a a v neděli 3. čer-
vence, kdy bude premiéra obměněné 
science-show s názvem „Je i kouře bez 
ohně“.

Od 26. června 2015, kdy poprvé cen-
trum otevřelo své brány a stalo se tak 
prvním science-centrem v Kraji Vyso-

čina, jej navštívilo na čtrnáct tisíc náv-
štěvníků. 

Hlavní část z nich tvoří právě děti 
a mládež z mateřských, základních a 
středních škol. Pro školní výpravy jsou 
připraveny speciální programy, které 
zábavnou formou zprostředkovávají 
poznatky z chemie či fyziky.

Alternátor, který sídlí v budově býva-
lé kotelny v areálu někdejší obuvnické 
továrny v Třebíči-Borovině, se svými 
expozicemi a programy zaměřuje na 
výrobu energie zejména z obnovitel-
ných zdrojů, jako je biomasa, či na his-
torii výroby obuvi v Třebíči od rodi-
ny Budischowských, přes Baťu až po 

Alternátor oslavil první narozeniny
podnik BOPO. Nejzajímavějším expo-
nátem je zcela jistě unikátní projekč-
ní koule Science on a Sphere, kterou 
centrum získalo od agentury NOAA. 
Tato koule, jichž je v Evropě pouze 
osm, dokáže jen s asi tříhodinovým 
zpožděním zobrazit počasí či zemětře-
sení kdekoli na zeměkouli, datasety ale 
zobrazují i různé sociografi cké jevy či 
třeba různé formy dopravy. Nechybějí 
ani snímky planet či měsíců dodaných 
agenturou NASA. -zt-

Na nádvoří umístili 
knihobudku 

Nádvoří třebíčského zámku opět 
oživuje pouliční knihovna, neboli kni-
hobudka. Na vybrané místo ji nain-
stalovalo Muzeum Vysočiny Třebíč. V 
minulosti už byla na nádvoří podob-
ná knihovna zapůjčena a novinka se 
setkala s velkým zájmem, proto tam 
knihobudka zůstane už natrvalo. 

Jedná se o typ bezplatné veřejné 
knihovny, kde si lidé mohou vzít, půj-
čit nebo volně vyměnit přečtené a 
„nepotřebné“ knihy. Knihovnička je 
umístěna v klidné odpočinkové zóně 
vybavené lavičkami, v těsném soused-
ství zámeckého parku, tedy v prosto-
ru, který je pro četbu a setkávání nejen 
nad knížkou ideální. 

Pouliční muzejní knihovna je otevře-
na 24 hodin denně. -zt-
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Kino Pasáž

Pouť

Městská knihovna

Výstavy

Půjčovní doba knihovny 
o prázdninách

Knihovna Hasskova
Zavřeno 18. - 29. července. Vracení 

knih, přístup na internet a denní tisk 
budou zajištěny v internetové studov-
ně v přízemí.

Knihovna Hasskova, dětské oddě-
lení - pondělí, středa, čtvrtek 8.30  – 
18 hodin, přestávka 11 – 12 hodin.

Zavřeno každé úterý a každý pátek, 
zcela zavřeno 19. – 29. července 
z důvodu čerpání řádné dovolené. 

Pobočka Modřínová
Otevřeno: pondělí, středa, čtvrtek 

8.30 – 18 hodin, přestávka 12 – 12.30 
hodin, zavřeno každé úterý a kaž-
dý pátek, zcela zavřeno 1. – 12. srpna 
z důvodu revize fondu a rekonstrukce 
sociálních zařízení. 

Pobočka Borovina
Otevřeno: pondělí, středa, čtvrtek 

8.30 – 18 hodin, přestávka 12 – 13 
hodin.

Zavřeno každé úterý a každý pátek, 
zcela zavřeno 1. – 12. srpna z důvodu 
čerpání řádné dovolené.

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

Jan Kubiš/Plk. PhDr. Eduard 
Stehlík

Přednáška českého vojenského histo-
rika a spisovatele, který se dlouhodobě 
zabývá osudy účastníků operace Anth-
ropoid, parašutistického výsadku na 
území Protektorátu Čechy a Morava 
za 2. světové války. Cílem operace bylo 
zlikvidovat zastupujícího říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha.

Středa 29. června, 10.30 hod., sál 
hudebního oddělení

Čtyři ženy Karla IV./Repríza
Divadelní představení souboru „Bez 

opony“ Městské knihovny v Třebíči.

Čtvrtek 7. července 2016, 17:00, 
Sokolský stadion

Pétanque aneb neexistuje špatné 
počasí, jen špatně oblečení hráči

Pátek 29. července 2016
Zájezd na koncert 22. ročníku 

Francouzsko-české hudební akade-
mie, kde se proslulí pedagogové z Čes-
ka a Francie setkávají s nadanými žáky 
hudebních škol z celého světa. Kon-
cert se bude konat na zámku ve Ždáře 
nad Sázavou.

2. - 3. 7. Tradiční Svatoprokop-
ská pouť – areál baziliky sv. Prokopa 
a zámku v Třebíči - tradiční pouťové 
atrakce – pouťové občerstvení - pro-
gram: 

Pátek: 21, 22 hodin: Kostýmo-
vané noční prohlídky baziliky sv. 
Prokopa.

Sobota: 14 hodin – pohádky 
Divadla KUF, žonglérská dílna, 
chůdové divadlo, 18 hodin – Muzi-
kál TARSAN – příběh o životě sv. 
Pavla z Tarsu – hraje divadelní sou-
bor Spojených farností, 19.30 až 21 
hodin – pouťový koncert folkové-
ho písničkáře Jiřího Smrže, 21, 22 
hodin – kostýmované noční pro-
hlídky baziliky sv. Prokopa.

Neděle: 10 hodin – slavnostní 
sváteční bohoslužba v bazilice sv. 
Prokopa, kterou bude sloužit apoš-
tolský nuncius v ČR arcibiskup Gui-
seppe Leanza, 14 hodin – pohádka 
Divadla KUFR, 16 hodin – Veselá 
sedma Jana Sedlaříka. 

Ze života na valdštejnském zám-
ku – 1. 7. - 16. 10. Vernisáž výsta-
vy: čtvrtek 30. června v 17 hodin - 
zámek Třebíč, konírna

Jitka Vávrová Nejezchlebová - V 
moři barev - výstava obrazů

Galerie Ladislava Nováka – do 
28. 8.

Petr Vlach - Sváteční šaty - výsta-
va obrazů

Galerie Malovaný dům 
30. 6. - 21. 8.
Vernisáž: 29. 6. v 17 hodin

KINO OD 18. ČERVENCE 
DO 7. SRPNA NEPROMÍTÁ!

OD 1. ČERVENCE 
ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ 

v 17.30 a 20.00 HOD.!!!

Od pátku 1. do neděle 3. červen-
ce

NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Premiéra fi lmové adaptace roman-

tického bestselleru USA.
Začátky představení v 20 hod.
Pro mládež do 12 nevhodný
 
Od pátku 1. do úterý 5. července
ALENKA  V ŘÍŠI DIVŮ: ZA 

ZRCADLEM 3D 
Repríza rodinného dobrodružného 

fantasy fi lmu USA v českém znění.
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 4. do středy 6. čer-
vence

LÉTO ALL EXCLUSIVE
Premiéra komedie Francie.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 nevhodný

Od středy 6. do neděle 10. čer-
vence

HLEDÁ SE DORY
Repríza rodinného animovaného 

fi lmu USA v českém  znění.
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 7. do neděle 10. čer-
vence

LEGENDA O TARZANOVI 3D
Premiéra dobrodružného akčního 

fi lmu USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 nevhodný

Od pondělí 11. do středy 13. čer-
vence

ŽELVY NINJA 2 ve 3D
Repríza dobrodružného akčního 

fi lmu USA v českém  znění.
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 11. do středy 13. čer-
vence

OČISTA: VOLEBNÍ ROK
Premiéra hororového thrilleru 

USA. 
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 nevhodný

Od čtvrtka 14. do neděle 17. čer-
vence

OŽIVENÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
KULTURNĚ HISTORICKÁ 
SLAVNOST V ŽIDOVSKÉ 

ČTVRTI V TŘEBÍČI  
15. až 17. července
Pátek 15. 7.
16 hodin - Zahájení festivalu s pro-

jektem Pažitka, muzikou, k tomu dob-
ré víno a něco dobrého  k zakousnutí.

17 hodin - Putování za židovskou 
historií - prohlídka židovské čtvr-
ti s archivářkou Jitkou Padrnosovou a 
lahodná košer sušenka k tomu. Začá-
tek u Zadní synagogy. 

19 hodin - Koncert: Schimmerle 
Klezmer Kabaret - klezmerové melo-
die v podání studentského ansámblu. 
Terasy hotelu Joseph.

21.30 hodin - Načeradec, král kibi-
ců - čb fi lm z roku 1932 s nepřekona-
telným Hugem Haasem. Oblíbené 
promítání fi lmu u lávky se sklenkou 
dobrého vína.   

Sobota 16. 7.
8 – 10 hodin - Snídaně pod lípou - 

ranní piknik U Židovské brány, menu v 
pravém piknikovém koši, deky k zapůj-
čení nebo vlastní.

9.30 hodin - Pažitka.cz - vstup
10 hodin - Račte vstoupit k Baue-

rům – rodina Bauerova Vás zve k náv-
štěvě svého domu. Oblíbené kostýmo-
vané prohlídky s DS Ampulka. 

11 hodin - Pažitka.cz - vstup
11.30 hodin - Račte vstoupit k 

Bauerům.
13 hodin - Račte vstoupit k Baue-

rům.
14 hodin - Přednáška: Četnictvo 

za 1. republiky - nejen o četnících, ale 
i o fi nanční stráží popovídá Tomáš 
Rohovský. Zadní synagoga.

15.30 hodin - Móda 50. let 20. sto-

letí – módní přehlídka elegantních 
dam a slečen v podání sdružení Míša 
& Míša.

15.45 hodin - Putování za židov-
skou historií - prohlídka židovské 
čtvrti s archivářkou Jitkou Padrnoso-
vou.

16 hodin - Pohádka: Dr. Kuželka 
a Aduši - divadlo KUFR - představení 
pro děti i dospělé, Zadní synagoga. 

17 hodin - Pažitka.cz - vstup
18 hodin - Swing Trio Telč  - kon-

cert v Café Art, Blahoslavova 88.
20 hodin - Mackie Messer Klezmer 

Band – koncert U židovské brány.
21.30, 22 hodin - Ať žije nebožtík 

- Hugo Haas a Adina Mandlová v čb 
komedii Martina Friče z roku 1935. 

Neděle 17. 7.
8 – 10 hodin - Snídaně pod lípou - 

ranní piknik U Židovské brány.
9 hodin - Příjezd historické hasič-

ské techniky a její výstava před syna-
gogou, Hasičské muzeum Heraltice.

10 hodin - Račte vstoupit k Baue-
rům.

11 hodin - Ukázky hašení nejstar-
šími ručními hasičskými stříkačkami 
z konce 19. století, náměstíčko před 
synagogou.

11.30 hodin - Račte vstoupit k 
Bauerům.

13 hodin - Ukázka hašení před 
synagogou historickou hasičskou stří-
kačkou HYDROFOR z 80. let 19. sto-
letí, náměstíčko před synagogou.

13.30 hodin - Soutěž s projektem 
Pažitka.cz

14 hodin - Móda 50. let 20. století 
– módní přehlídka elegantních dam a 
slečen v podání sdružení Míša & Míša.

14.15, 14.30 - Hon na lupiče!  
Ukázka policejního zákroku - řádění 
kriminálních živlů zastaví neohrožení 
prvorepublikoví četníci. 

15 hodin - Ukázka zásahu požáru 
střechy synagogy s využitím motoro-
vé stříkačky ze 60. let minulého století 
a jedinečného výsuvného historického 
žebříku z roku 1896, náměstíčko před 
synagogou.

15.15 - Putování za židovskou his-
torií - prohlídka židovské čtvrti s archi-
vářkou Jitkou Padrnosovou a lahodná 
košer sušenka k tomu. Sraz před Zadní 
synagogou.

Výstavy:
Paříž/Anna Kunšteková
Do 15. července 2016, sál hudební-

ho oddělení

Zvířátka ze ZOO
Červenec - srpen, pobočka Modří-

nová
Připravila Věra Hlůšková, Třebíčské 

mateřské centrum.

Letní dekorace z domovinky
Červenec - srpen 2016, pobočka 

Modřínová
S klienty stacionáře připravila Jolana 

Halová.

Třebíč a blízké okolí II/Pavel Mol-
ler

Do 28. července, pobočka Borovina
Výstava fotografi í.

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ 
DRCNUTÍ 3D 

Premiéra rodinného animovaného 
fi lmu USA v českém znění.

Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Čtvrtek 14. července
LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KA PE-

LY
Filmová aft erparty, která v kinech 

bezprostředně naváže na velké kon-
certy pořádané v červnu 2016 k 30. 
narozeninám skupiny Lucie.

Začátek představení ve 20 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 15. do neděle 17. čer-
vence

BLÁZNIVÁ PĚTKA 
Třeskutá francouzská komedie plná 

neočekávaných zvratů, která hned 
po svém uvedení ve Francii úspěš-
ně zaútočila na bránice diváků všech 
věkových kategorií, v českém znění.

Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 nevhodný

LETNÍ KINO 
NA KA RLOVĚ NÁMĚSTÍ

Začátky představení po setmění, 
nejdříve ve 21.15 hodin

Letní večery s Janem Werichem
Pondělí 18. 7. Svět patří nám
Úterý 19. 7. Peníze nebo život
Středa 20. 7. Pudr a benzín
Čtvrtek 21. 7. Byl jednou jeden 

král
Pátek 22. 7. Císařův pekař
Sobota 23. 7. Pekařův Císař
Neděle 24. 7. Tři veteráni
Vstup volný!
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Mezinárodní den muzeí se usku-
tečnil v Muzeu Vysočina Třebíč 
v květnu a pracovníci muzea se roz-
hodli, že mladým návštěvníkům 
nastíní osobnost výtvarníka a básní-
ka Ladislava Nováka. Ti si také moh-
li vyzkoušet některou z jeho technik. 

Nám se podařilo v muzeu zastih-
nout studenty ze sekundy třebíčské-
ho gymnázia pod vedením Jitky Svo-
bodové. 

Přiznala, že hlavním důvodem 
byla skutečnost, že ve škole probíha-
jí maturity. „Chceme, aby ve škole byl 
co nejmenší počet studentů a byl tam 
klid,“ poukázala.

Za výhodu považovala, že má k dis-
pozici dvě vyučovací hodiny. „Kdyby 
byla k dispozici pouze jedna, návštěva 
by neměla smysl,“ naznačila. Ladislav 
Nová k byl studentem gymnázia a 
také tam vyučoval. 

Učitelka Svobodová poukázala, že 
škola žáky s významnými osobnost-
mi, které gymnázium navštěvovaly, 
seznamuje. 

„Mohou si je prohlédnout i na chod-
bách a něco se o nich dozvědět. Věřím, 
že například ve výtvarné výchově sly-
šeli i o osobnosti Nováka. Podobné 
je toto v hodinách českého jazyka,“ 
vysvětlila. 

Připustila, že v jejích hodinách se 
něco takového dít nemůže, protože 
vyučuje tělocvik a biologii. Myslí si, 
že je dobře, že muzeum něco takové-
ho pro mladé lidi připravilo. „Věřím, 
že je to pro ně velice zajímavé,“ podo-
tkla. 

Průvodního slova se ujala Lucie 
Pálková. „Ladislav Novák patří mezi 
mé oblíbené autory. Běžně programy 
pro školy nedělám, ale protože se jed-
ná právě o tuto osobnost, byla jsem tím 
pověřena právě já,“ vysvětlila. Přizna-

la, že si některé Novákovy techni-
ky vyzkoušela a dokáže je i patřičně 
popsat. 

Pro studentku Gabrielu Chňoup-
kovou byla návštěva muzea velice 
zajímavá. „Věděla jsem, že Ladislav 

Novák studoval na gymnáziu, ale o 
těchto technikách jsem nevěděla nic,“ 
přiznala. V podobném duchu mluvil 
i Tomáš Staněk. Na rozdíl od Gab-
riely ovšem o Ladislavu Novákovi 
nevěděl zhola nic.    -zt-

Studenti mapovali osobnost Nováka

VYZKOUŠET si některou z technik výtvarníka Nováka měli šanci studenti z třebíčského gymnázia. 
 Foto: Antonín Zvěřina
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   2 – 3 roky s rodičem úterý, nebo čtvrtek 
od 10:00 hod.

90,- Kč/45 min. lekce
+ zakoupení učebnice INTERACT KIDS 

   3 – 5 let úterý, nebo čtvrtek 
od 15:00 hod.

90,- Kč/45 min. lekce
+ zakoupení učebnice INTERACT KIDS 

  děti starší 5 let úterý, nebo čtvrtek 
od 16:00 hod.

90,- Kč/45 min. lekce
+ zakoupení učebnice INTERACT KIDS 

V případě zájmu otevíráme i kurzy 
s dvouhodinovou dotací týdně dle individuální domluvy 

90,- Kč/45 min. lekce 
+ zakoupení učebnice INTERACT KIDS 

INTERACT KIDS
JAZYKOVÁ ŠKOLA

with DamienJane

DIRECT METHOD   – moderní a efektivní metoda výuky cizích jazyků
WELCOME MEETING   – individuální setkání s lektorkou pro každého rodiče a jeho dítě
NATIVE SPEAKER   – každý měsíc vstupy rodilého mluvčího
SPECIAL OFFER   – anglicky mluvíme, hrajeme si, smějeme se, získáváme 
      znalosti o anglicky mluvících zemích
NEVER LOST   – nikdy se neztratíme - každá lekce samostatným blokem, 
      časté opakování základních znalostí, dítě může do jazykové  
      školy vstoupit kdykoli v průběhu roku
FOR PARENTS   – přehledy náplně lekcí pro rodiče

od září 2016 
vždy po celý 

školní rok

          with DamienJane

KONTAKT: Mgr. Ilona Pospíšilová | tel. 724 662 587 | e-mail: interactkids@anglictinabeznudy.cz | Jazyková škola INTERACT KIDS | U Obůrky 953, 674 01, Třebíč

více informací na webu 

www.anglictinabeznudy.cz

individuální
přístup moderní 

metoda výuky

Umělecká beseda slovenská bude vysta-
vovat v Galerii Malovaný dům. 

 Antonín Zvěřina

První červnový den se na slavnostním podpisu 
smlouvy o spolupráci mezi Městským kulturním 
střediskem Třebíč a Uměleckou besedou sloven-
skou (UBS) sešli ředitelka Jaromíra Hanáčková a 
starosta UBS Emil Semanco. 

Cílem smlouvy je uspořádat v roce 2018 v tře-
bíčském Malovaném domě reprezentativní výsta-
vu slovenských výtvarných umělců – členů Umě-
lecké besedy slovenské 1921. Starosta Semanco 
seznámil přítomné s historií i současností tohoto 
nejstaršího uměleckého sdružení na Slovensku, 
které letos slaví 95 let od založení.

„Naše instituce vznikla v roce 1921 a příkladem 
nám bylo podobné sdružení, které se iniciovalo v Pra-
ze,“ poznamenal. Připomněl, že dvakrát musela 
beseda přerušit násilně svoji činnost. 

Poprvé to bylo po vzniku Slovenského štátu 
v roce 1939 a po druhé v roce 1948 po nástupu 
komunistické strany k moci. Ani po znovuobno-
vení po sametové revoluci nemělo sdružení na 
růžích ustláno. 

„Přišli jsme o galerii, kterou naši předci vybudova-
li vzápětí po založení besedy,“ konstatoval Semanco. 
Dalších čtrnáct let našlo sdružení útočiště v budově 
slovenského rozhlasu, ale i odtud bylo vykázáno. 

V současnosti má UBS okolo 120 aktivních čle-
nů, pořádá každý rok čtyři až pět výstav a několik 
plenérů. Jejím aktuálním cílem je propagovat slo-
venské výtvarné umění v zahraničí.

Členem UBS je také nizozemský výtvarník Wal-
ther Smeitink – Mühlbacher, který se usadil před 
deseti lety v Příštpu u Jaroměřic nad Rokytnou a 
je velkým patriotem Třebíčska. Právě v jeho hlavě 
zrodil plán uspořádat jedinou výstavu výtvarníků 
UBS v České republice v třebíčské galerii Malova-
ný dům a představit tak veřejnosti jejich současný 
tvůrčí profi l.

Waltherovy zkušenosti z pořádání výstav v mno-
ha zemích Evropy jsou zárukou, že jako kurátor 
přiveze do Třebíče opravdu pestrou škálu umělců. 
Mezi pozvanými hosty by mohli fi gurovat i mistři 
jako Olbram Zoubek či Jaroslav Wasserbauer.  

„Obě strany se shodly na tom, že je Waltherův 

nápad zaujal a inspiroval a udělají maximum pro to, 
aby se výstava podařila a měla úspěch. Nezbývá než 
se těšit na díla, která Slováci do Třebíče přivezou a 
popřát výstavě mnoho návštěvníků, kteří z ní budou 
odcházet nadšení a obohaceni o nové umělecké zážit-
ky,“ uvedl za organizátory Petr Šmejkal. 

SMLOUVU o výstavě slovenských umělců v Třebíči podepsali starosta Umělecké besedy slovenské Emil 
Semanco (uprostřed) a ředitelka městského kulturního střediska Jaromíra Hanáčková, přihlíží nizozemský 
výtvarník Walther Smeitink – Mühlbacher. Foto: Antonín Zvěřina

Podepsali dohodu o výstavě se Slováky



Školení

STRANA  21 TN - ČERVENEC 2016Inzerce / Služby / Oznamovatel

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 kval-
itní  kompatibilní  cartridge a  tonery ji 
naučí tisknout levně!  Internetové ceny,   
výkup   prázdných  náplní a dokonce i 
provize pro Vás. www.TREBSERVIS.CZ, 
tel.: 604 911 211 (OC Amos – Komen-
ského 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

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, ren-
ovace parket, průmyslové lité podlahy, 
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  
Koupím housle, violu, čelo, basu a 
elek.kytaru i poškozené a nekompletní. 
Tel.: 728 473 687

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

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

Výklad karet

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 

Školicí středisko JMA 
Třebíč připravuje 
rekvalifikační kurz 

ÚČETNICTVÍ 
A DAŇOVÁ EVIDENCE, 

e-mail: 
korbelova@jma.as, 
tel. 702 118 671.

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?
* máte světlé a nevýrazné obočí?
* máte nedokonalý tvar obočí?
Jak má vypadat tvar Vašeho obočí ?Jak 
mít obočí permanentně upravené, bez 
každodenního líčení a omezováni?
SYMETRIO - expert na kontury obličeje
pro Vás má řešení
* nová přirozená permanentní 
metoda - VLÁSKOVÁNÍ OBOČÍ
Provádíme také
MIKROPIGMENTACI
OČNÍCH LlNEK A RTŮ
* přirozenýtrvalý make-up bez bolesti 
a bez náročného hojení
* s tímto inzerátem získáváte slevu 200 
Kč na jakýkoli zákrok do 31. 7. 2016
http://www.symetrio.cz,
Mob. t. 777 668 503
- Veškrnová Andrea

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

Hledáme brigádnici na dobře place-
nou práci Provozní. Podmínka: věk do 
29 let, min 3 měsíce evidovaná na ÚP 
a max. 2 roky praxe. Tel. 777 320 057

Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1 
na ul. Gen. Svobody včetně ledničky, 
pračky, myčky. Cena 9000,- + 
spotřebované energie/ měsíc Tel. : 775 
926 653
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O dvě stříbrné a dvě bronzové 
medaile rozšířili letošní sbírku medai-
lí z republikových šampionátů atleti 
třebíčského Spartaku. Z mistrovství 
republiky juniorů a dorostu, které se 
uskutečnilo v Třinci, je přivezli Veroni-
ka Janíčková, jíž se to podařilo v obou 
překážkových bězích a Aleš Svoboda 
s Tomášem Vilímkem, kteří se společ-
ně postavili na stupně vítězů po sou-
těži koulařů.

Trenérem Janíčkové a Svobody je Jiří 
Kliner, Vilímka připravuje Jan Heres. 
Kromě medailistů se v Třinci úspěšně 
představili také překážkářka Renata 
Procházková, kladivář Ondřej Tomek, 
oštěpař Martin Bartoš a diskař Ondřej 
Dolák, kteří se ve svých disciplínách 
probojovali až do osmičlenného fi ná-

le. Procházková a Bartoš patří skupi-
ny trenéra Klinera, Tomek s Dolákem 
jsou členy vrhačského týmu Josefa 
Vomely.      

Výkony atletů a atletek Spartaku 
Třebíč na MČR juniorů a doros-
tu v Třinci: Junioři: 100 m přek: 3. 
Janíčková 14,43. 400 m přek: 2. Janíč-
ková 61,39, 10. Březnová 67,69. Kla-
divo: 7. Tomek 50,17. Koule: 2. Svo-
boda 15,40, 3. Vilímek 14,93. Oštěp: 
5. Bartoš 53,92, 9. Svoboda 49,89, 13. 
Mikoláš 46,92. Disk: 5. Dolák 42,62, 
7. Svoboda 41,32, 8. Vilímek 41,20. 
Dorost: 300 m přek: 6. Procházková 
44,70. Kladivo: 9. Nováčková 44,69. 
Koule: 16. Neumannová 10,45. Disk: 
10. Neumannová 31,63. Milan 
Zeibert

Atleti přivezli čtyři medaile

Již po patnácté hostil Týn nad Vlta-
vou kvadriatlonový závod Světového 
poháru. Tentokrát to bylo kromě zmí-
něného závodu SP též Mistrovství svě-
ta a Mistrovství ČR ve sprintkvadriat-
lonu.

Na trať za horkého počasí se vyda-
lo v pravé poledne na trať 0,8 - 4 - 20 
- 5 km /plavání, kajak, kolo, běh/ více 
než 50 závodníků z 10 zemí /HUN, 
ESP, SWE, DEU, POL, AUT, SVK, 
FRA , NZL a ČR/. Jak dramaticky se 
vyvíjelo počasí /od horka  přes bouř-
ku a průtrž mračen/, tak dramaticky 
se vyvíjel i závod. Nakonec cílem pro-
běhl jako první Maďar GERGŐ Badar 
za 1:28,11 h, před Španělem PECE-
SEM García Enriquem /1:29,56h/ 
a Švédem  FLINTOU Martinem 
/1:33,20h/. Nejlepším Čechem byl 
na 6. místě Leoš Roušavý, který se stal 

i Mistrem ČR za 1:36,33h. Ve startov-
ním poli nechyběli ani Petr Mejzlík /
TJ Spartak TR/ a Zdeněk Mikoláš /
KLM TR/. Petr Mejzlík se v kat. 50-
59 let umístil na nepopulárním 4. mís-
tě za 1:57,01 h /za Petrem Moysey-
em-NZL, Zd.Skalickým a Karlstenem 
Mielkem z Německa/. V Mistrovství 
ČR ale získal stříbrnou medaili za 2. 
místo za Zdeňkem Skalickým a před 
Milošem Elisem. 

Na medaili z Mistrovství světa 
však dosáhl Zdeněk Mikoláš. Časem 
2:18,50 h si doběhl v kat nad 60 let pro 
bronzovou medaili za 3. místo za Ger-
zim Gendekem z Polska a Milošem 
Meixnerem z ČR. V Mistrovství ČR 
stejně jako Mejzlík obsadil 2. místo. 
Světový pohár pokračuje poslední čer-
vencovou sobotu ME na stejné trati ve 
slovenském Šamorínu.   -zt-

Mikoláš byl bronzový na MS 

Jestliže úvod druholigové soutěže 
v Pardubicích se družstvu třebíč-
ských žen nepovedl, v 2. kole, kte-
ré děvčata absolvovala na domá-
cí půdě, se situace výrazně změnila 
k lepšímu. Celek vedený Hedvikou 
Mokrou skončil druhý a v celkovém 
pořadí se poskočil na třetí příčku. 

Body chybějící v Pardubicích při-
nesly loňské opory Bára Doležalová 
a Monika Sedláčková. Doležalová, 
která zvítězila v posledním roční-
ku ankety Atlet Třebíče, byla spolu 
s Renatou Procházkovou nejužiteč-
nější členkou družstva. Obě získaly 
23 bodů, ani jedna ale ve svých dis-
ciplínách nezvítězila. 

To se podařilo jen Veronice Janíč-
kové, a to hned dvakrát, když jas-
ně vyhrála na obou překážkových 
tratích. Z dalších závodnic je tře-
ba vyzdvihnout Kristýnu Gallovou, 
která ve fi nále běhu na 100 m pora-
zila Doležalovou, Nikolu Neuman-
novou, druhou v novém osobním 
rekordu v soutěži diskařek, Lenku 
Götzovou, taktéž druhou mezi kla-
divářkami, a  Barboru Nováčkovou, 
třetí v nejlepším osobním výkonu ve 
stejné disciplíně. 

Výkony atletek Spartaku Tře-
bíč v 2. kole II. ligy v Třebíči: 100 

m: 4. Gallová 13,16, 5. Doležalo-
vá 13,29. 200 m:  7. Procházko-
vá 27,65. 1500 m:  4. Dobrovol-
ná 6:04,77. 100 m př: 1. Janíčková 
15,14, 2. Procházková 15,50. 400 m 
př: 1. Janíčková 63,67, 2. Procház-
ková 67,02, 3. Březnová 71,96. 4 x 
400 m: 9. Janíčková, Melicharová, 
Nováčková, Dobrovolná 4:43,57. 
Výška: 5. Gallová 1,51, 7. Vaníč-
ková 1,51. Dálka: 3. Doležalová 
5,15, 6. Gallová 5,07. Trojskok:  2. 
Doležalová 10,80. Koule: 3. Sedláč-
ková 11,56, 6. Neumannová 9,66, 9. 
Šimková 9,26. Disk: 2. Neumanno-
vá 35,37, 3. L. Nováková 34,22, 5. 
M. Nováková 30,41, 9. Nováčková 
25,37, 10. Mokrá 24,78. Kladivo: 2. 
Götzová 36,82, 3. Nováčková 34,21, 
5. Mokrá 34,11, 8. L. Nováková 
27,33, 9. M. Nováková 26,41. Oštěp: 
5. Jordánová 32,32. Družstva v kole: 
1. Čáslav 197,5, 2. Spartak Třebíč 
187, 3. Jiskra Ústí nad Orlicí 142, 4. 
Moravská Třebová 109,5, 5. Trutnov 
106, 6. Chrudim 89, 7. AC Pardubi-
ce 75. Družstva po dvou kolech: 
1. Čáslav 14, 2. Ústí nad Orlicí 11, 
3. Spartak Třebíč 9, 4. Trutnov 8, 5. 
Pardubice 5 (204), 6. Moravská Tře-
bová 5 (168,5), 7. Chrudim 4. 

 Milan Zeibert      

Atletky po domácí soutěži 
poskočily na třetí příčku

Zasloužené štěstí měli třebíčští atle-
ti v 2. kole I. ligy v husitském Tábo-
ře. Přestože v sestavě chyběli zranění 
Kisiala a Zuzák, oba tolik úspěšní v I. 
kole, podařilo se družstvu vedenému 
Jiřím Klinerem, vybojovat  třetí příč-
ku, přestože se v průběhu závodů 
propadalo až na předposlední místo. 

O konečném pořadí tentokrát roz-
hodoval doslova každý bod, jak 
vyplývá z tabulky, v níž o bod a půl 
méně mají pražské Stodůlky, o čtyři 
a půl Domažlice a o sedm Klatovy. 
Ústřední postavou třebíčského celku 
byl vítěz obou překážkových běhů 
Matěj Mach, jemuž sekundoval Mar-
tin Růžička, který mu dýchal na záda 
na vysokých překážkách a bodoval i 
na dvoustovce a v trojskoku. 

Navíc byl členem obou štafet, kte-
ré souboj o třetí místo defi nitivně 
rozhodly. Stejně důležitá byla druhá 
příčka Josefa Rygla na patnáctistov-
ce a třetí Jiřího Klinera v disku. Ved-
le ostřílených borců se dobře uvedla 
trojice závodníků, kteří měli prvoli-
govou premiéru. 

Sprinter Vojtěch Vorlíček bodo-
val v obou štafetách, kladivář Michal 
Nejedlý si zlepšil nejlepší osobní 
výkon a totéž se povedlo teprve pat-
náctiletému Tobiáši Dvorskému, 
druhému v B fi nále stovky. Poprvé 
po zranění nastoupil Aleš Svoboda a 
hned se zlepšil v kouli i oštěpu. 

Po dvou kolech má tým třebíčské-
ho Spartaku stejný počet hlavních 
bodů jako jeho pražský jmenovec. 
Ten už několik sezon překvapuje 
výkonnostními výkyvy a ani letos 
to není jinak. Nedávný účastník ext-
raligy nejprve na vlastním stadioně 
prokaučoval I. kolo, aby se v Tábo-

ře nečekaně sebral a „přejel“ i zatím 
vedoucí Škodu Plzeň.

Na tu se chystali i Třebíčáci, ale 
rozšíření marodky takový plán zha-
tilo. Třetí příčka, byť s minimálním 
náskokem před dalšími celky, je 
v takové situaci perně, ale spravedli-
vě zasloužená.   

Výkony atletů Spartaku Třebíč 
v 2. kole I. ligy v Táboře: 100 m: 
8. Dvorský 11,24, 12. Urban 11,57 
(v rozběhu 11,38). 200 m: 8. Růžič-
ka 22,70. 800 m: 7. Rygl 1:58,37. 
1500 m: 2. Rygl 4:03,24. 110 m 
přek: 1. Mach 15,40, 2. Růžička 
15,62. 400 m přek: 1. Mach 51,61. 
4 x 100 m: 2. Urban Mach Růžička 
Vorlíček 43,35. 4 x 400 m: 7. Růžič-
ka Rygl Vorlíček Bartoš 3:33,20. 
Chůze 10 km: 5. Zeibert 65:14, 9. 
Marek 71:03. Výška: 8. Bartoš 181, 
9. Mikoláš 175. Dálka: 13. Dvorský 
610, 17. Vorlíček 571, 19. Dolák 547. 
Trojskok: 4. Růžička 13,76, 16. Bar-
toš 12,20, 17. Vorlíček 12,03. Koule: 
4. Kliner 14,22, 8. Svoboda 13,11, 
10. Dolák 11,35. Disk: 3. Kliner 
41,98, 7. Vilímek 36,60, 8. Tomek 
35,83, 9. Svoboda 35,47. Kladivo: 
8. Tomek 40,98, 12. Nejedlý 37,03. 
Oštěp: 5. Svoboda 51,40, 6. Bar-
toš 49,59, 8. Kliner 47,87, 9. Miko-
láš 47,13. Družstva v kole: 1. Spar-
tak Praha 4 168,5, 2. Plzeň 146,5, 3. 
Spartak Třebíč 129,5, 4. Stodůlky 
Praha 128, 5. Domažlice 125, 6. Kla-
tovy 122,5, 7. Stará Boleslav 119, 8. 
Bílina 116. Pořadí po dvou kolech: 
1. Plzeň 15, 2. Spartak Praha 4 13 
(302,5), 3. Spartak Třebíč 13 (276), 
4. Domažlice 10, 5. Stodůlky Praha 
8, 6. Stará Boleslav 6, 7. Klatovy 4, 8. 
Bílina 3.  -miz- 

Další medaile z Českého basebal-
lového poháru (ČBP) přidali mladí 
hráči Třebíče do své sbírky cenných 
kovů. Jen těsně prohráli v samot-
ném závěru fi nále kategorie do 11 let 
s Draky Brno a kadeti do 15 let při-
dali zlato. V dohrávce zápasu, který 
byl o víkendu v Praze přerušen pro 
bouřku, porazili Hrochy Brno.

Klubu Třebíč Nuclears se tak 
v letošní sezoně podařilo něco 
mimořádného, když jeho týmy hrály 

ve fi nále baseballového poháru všech 
mládežnických kategorií a třikrát 
dokázaly získat nejcennější trofej.

Hráči Nuclears do 11 let získa-
li i individuální ocenění, když byl 
Antonín Novák vyhlášen nejlepším 
nadhazovačem a Adam Veselý nej-
lepším hráčem obrany na turnaji. Do 
15 let Marek Krejčiřík byl vyhlášen 
nejlepším nadhazovačem turnaje 
a Jan Šabacký získal trofej pro nej-
užitečnějšího hráče. -zt-

Další zlato a stříbro do Třebíče

KA DETI do 15 let obhájili zlato v Českém baseballovém poháru. Hráči Třebíč 
Nuclears porazili v dohrávaném fi nále Hrochy Brno 12:7. Foto: Robert Vávra

V I. lize přálo atletům 
štěstí, bylo zasloužené
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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

1. - 3. 7. 2016 Beskydy, letní turis-
tický sraz, turistická akce v Ostravici 
a na Lysé hoře. ČT příjezd, indivi-
duální vycházky, slavnostní zaháje-
ní, PÁ výlety s podporou autobu-
su (Ostrava, Vítkovice, Hukvaldy, 
Štramberk, Pustevny, Radhošť), 
SO a NE trasy 3 – 50 km na Lysou 
Horu, Smrk a Ondřejník. Odjezd ve 
ČT vlakem z Třebíče hl. n. v 7.24, 
návrat v NE z Krásné Lípy vlakem v 
11.01, 12.31, 14.01.

2. 7. 2016 Kamenské aleje, turis-
tický pochod v Kamenné, start Žiž-
kův kopec, trasa pěší 20 km, cyk-
lo 50 km. Odjezd vlakem z Třebíče 
hl. n. v 6.09 nebo 8.33 / z Boroviny 
v 6.12. Návrat vlakem z Kamenné 
v 12.22, 14.22, 16.22, 18.21.

5. 7. 2016 Adamov - NS Jose-
fovské údolí - Stará huť - jesky-
ně Jáchymka a Býčí skála - vývěr 
Křtinského potoka - Drátenic-
ká jeskyně - Výpustek jeskyně - 
Křtiny (13 km). Prohlídka jeskyně 
Výpustek a města Křtiny (zámek). 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.18 
/ z Boroviny v 6.03. Návrat auto-
busem z Křtin v 14.15, 16.15, pře-
stup na vlak Brno - Židenice v 15.02, 
17.02.

6. 7. 2016 Vycházka na Markvar-
tický vrch: ČD Krahulov - Steklý 
rybník - Markvartický vrch (607 m) 

- Markvartice - Čechočovice - Sta-
řeč - Třebíč (15 km). Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. 9.25 / z Boroviny 
9.29. Návrat pěšky do Třebíče.

9. 7. 2016 Vysoké Popovice - 
Panorama - Ketkovický hrad - 
Senoradský mlýn - Velká skála - 
Kraví hora - Kuroslepy - Kralice 
(20 km). Navštívíme vyhlídkovou 
plošinu Kalimeta. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 8.39 / z Boroviny v 
8.25. Návrat vlakem z Kralic v 14.37, 
16.37.

9. - 16. 7. 2016 Mezinárod-
ní týden turistiky na Valašsku, 
turistický pochod ve Vsetíně, start 
v budově MěÚ, trasy pěší 10 až 30 
km. Trasy vedou do oblasti Vsetín-
ských vrchů, Beskyd, Hostýnských 
vrchů, Vizovických vrchů, Javorní-
ků a na Slovensko. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 9.24. Návrat vlakem 
ze Vsetína v 8.20, 12.20, 13.52.

12. - 16. 7. 2016 Kokořínsko. 
Ubytování v Mšeně. ÚT: přes skalní 
útvar Jestřebické pokličky a Pokličky 
(15 km), ST: Mělník, PR Kokořín-
ský důl a ke zřícenině Harasov, pro-
hlídka hradu Kokořín (21 km), ČT: 
skalní reliéfy Čertovy hlavy, obec 
Želízy, rozhledna Slavín (18 km), 
PÁ: hrad Houska a rozhledna Vrá-
tenská hora (20 km) nebo Máchovo 
jezero a hrad Bezděz, SO: Poděbra-
dy. Odjezd autobusem v 6.00 od AN 
Třebíč.

16. 7. 2016 K vodní nádrži Dale-
šice, turistický pochod, start u hasi-

čárny v Třebenicích, trasy pěší 5, 9, 
13 a 23 km, cyklo 13 a 26 km. Tra-
sy vedou na Plešice, Žleb, Dvořáko-
vu vyhlídku, Holoubek, Stropešín, 
zř. hradu Čalonice, Dalešice a Valeč. 
Z Třebíče individuálně auty nebo na 
kole - 12 km.

16. 7. 2016 Bedřichovská pade-
sátka, turistický pochod v Jihla-
vě, start sportovní hala Sokolovská 
122C, trasy pěší 15 - 50 km, cyklo 
30 - 100 km. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 6.09 nebo 7.35 / z Boro-
viny v 6.12 nebo 7.39. Návrat vla-
kem z Jihlavy v 13.30, 14.40, 15.30, 
16.40, 17.30.

23. 7. 2016 Po okruhu Václava 
Vlastníka, turistický pochod, start 
libovolný pěšky nebo cyklo, cíl 11.00 
- 16.00 hod. v Hostákově. Z Třebíče 
se nabízí tyto možnosti:

8,5 km: Třebíč – (po modré TZT) 
Ptáčov – (po žluté) Hostákov

13 km: Třebíč – (po červené) Vla-
dislav – (po žluté) – Hostákov

14 km: Třebíč – (po zelené) Dubi-
ny – (po žluté) Ptáčov – Hostákov

21 km: Třebíč – (po červené) 

Padrtův mlýn – (po žluté) Dubiny – 
Ptáčov – Hostákov

32 km: Třebíč – (po zelené) Koje-
tice – (po žluté) Kluč.hora – Vladi-
slav – Hostákov

38 km: Třebíč – (po zelené TZT) 
Kojetice – (po žluté) Čechočovice – 
Padrtův mlýn – Ptáčov – Hostákov

Další ze zastávek ČD: Vladislav 
(4 km), Krahulov (16 km), Okříšky 
(22 km), Číchov (27 km), Bransou-
ze (29 km), Dolní Smrčné (31 km), 
Náměšť n/O (18 - 29 km)

Návrat z Hostákova: do Třebíče 
na MHD (6,5 km), do Ptáčova na 
MHD (4 km), do Vladislavi na vlak 
ČD (4 km)

29. 7.  – 5. 8. 2016 Toulky Vysoči-
nou, turistická akce KČT Bedřichov 
Jihlava, denně pěší a cyklo trasy. K 
dispozici je ubytování, úschovna kol 
a kuchyňka. Trasy na Rantířov, Šla-
panov, Polnou, Štoky, Kamennou, 
Rokštejn, Špičák, Roštejn, Třešť, 
Havl. Brod a Jihlavu. Účast možná 
v kterýkoliv den nebo všechny dny. 
Pro odjezd do Jihlavy mnoho spojů.
 -zt-

Třebíčský závodník  v chůzi  Stani-
slav Marek  a běžec Petr Motálek se 
zúčastnili v květnu  Mistrovství Evro-
py veteránů mimo dráhu. V progra-
mu byly závody na 10 km chůze, 30 
km chůze, 10 km běh, půlmaraton, a 
krosové štafety  na 3 x 4 km. 

V běhu na 10 km se umístil Petr 
Motálek na 23. místě a polepšil se 
proti loňsku o 13 míst. Do štafety 
jej nezařadili a půlmaraton neběžel. 
Stanislav Marek si přivezl stříbrnou 
medaili ze závodu v chůzi na 10 km 
v čase 1:12:12. a obsadil páté mís-
to v závodě na 30 km chůze v čase 3 
hodiny 50 minut 13 vteřin.   -zt-

STANISLAV MAREK.

Stanislav Marek přivezl stříbro

Krajské kolo soutěže Odznaku vše-
strannosti olympijských vítězů pořá-
dala Základní škola T. G. Masaryka 
Třebíč. 

Po suverénním postupu družstva 
této školy z okresního kola se mu 
podařilo v krajském kole obsadit 
druhé místo a postoupit do repub-
likového fi nále. To se bude konat 
v září v Brně. 

Družstvo vícemistrů Aneta Štor-
ková, Nikola Mašková, Lucie Svo-
bodová, Klára Chalupová, Lukáš 
Koňařík, Tomáš Pikart, Lukáš Hort 
a Ondřej Hort.    V soutěži jednotliv-
ců navíc zvítězily Aneta Štorková a 
Jitka Navrkalová, stříbrný byl Patrik 
Mašek a bronzové medaile si odnesli 
Katka Neumanová, Lucie Svobodo-
vá, Jonáš Mráček a Lukáš Hort.  -zt-

DRUŽSTVO Základní školy T. G. Masaryka. Foto: archiv školy

Třebíčští školáci postoupili 
do republikového fi nále

Nejlépe obsazené Mistrovství 
Evropy v baseballu žáků do 12 let se 
uskuteční od pondělí 4. do  soboty 
9. července v třebíčském areálu Na 
Hvězdě. Na šampionát se po letech 
vrací silné týmy ze západní Evro-
py a na titul si brousí zuby i tradič-
ní medailisté z východu v čele s Rus-
kem. 

Český tým v Třebíči obhajuje zlato 
z loňského roku, což nebude v kon-
kurenci rekordních jedenácti týmů 
nic jednoduchého. Do fi nále budou 
chtít postoupit všichni, protože se 
nehraje jen o evropský titul, ale také 

o dvě postupová místa na Mistrov-
ství světa.

Zápasy v základních skupinách 
odstartují v pondělí 4. července a 
Češi vstoupí do šampionátu v úte-
rý 5. července duelem s Běloruskem 
od 17.30 hodin na hlavním hřišti. 
Tomu bude v 17 hodin předcházet 
slavnostní zahájení šampionátu.

Na Rakousko Češi narazí ve středu. 
Pak je ještě čeká ve čtvrtek Polsko a 
v pátek Slovensko. Všechna utkání 
začínají v 17.30 hodin na hlavním 
hřišti. -zt-

Přivítají Mistrovství Evropy
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Chcete mít práci za rohem? 
Staňte se naším kolegou! 

V současnosti hledáme 
pracovníky na tyto pozice:

ZÁSTUPCE 
VEDOUCÍHO PRODEJNY

Nástupní mzda
19 500 Kč (40 h/týden)

POKLADNÍ
Nástupní mzda

14 000 Kč (40 h/týden)

Nabízíme:
 týden dovolené navíc ihned od nástupu

 pracovní poměr na dobu neurčitou 
i na zkrácený úvazek

 stravenky v hodnotě 65 Kč
a další výhody...

PRACUJTE
V BLÍZKOSTI

DOMOVA

www.penny.jobs.cz

Kontaktujte nás:
Přímo na prodejně, na e-mailu: nabor@penny.cz
nebo na tel. 284 096 165
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