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OŽIVENÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO: Součástí třebíčské akce Oživené židovské město je ukázka hasičské historické techniky, kterou 
do Zámostí přivezou hasiči z Heraltic. Ti provedli několik ukázek zásahů. Děti využily příležitost a vyzkoušely si hašení v 
praxi.  Foto: Antonín Zvěřina 

Sraz Boroviňáků v bývalém 
areálu BOPO není určen jen jim, 
ale široké veřejnosti.

 Antonín Zvěřina

Když se na jaře konala fotovýstava 
nazvaná „BOPO, Borovina, Borovi-
ňáci“, všechny, včetně organizátorů, 
překvapila obrovská účast. Jen na 
vernisáž si našlo cestu asi 400 lidí, 
další pak chodili průběžně a mnozí 
nosili do Alternátoru, kde jsou pane-
ly s fotografi emi stále k vidění, řadu 
fotografi í ze svého mládí nebo uni-
kátních snímků zachycujících histo-
rii borovinského divadla či sportu. 

Už tehdy se také počítalo s tím, 
že se výstava rozšíří a že další sním-
ky budou vystaveny na velkém sra-
zu Boroviňáků v sobotu 3. září od 

10.30 hodin, který potrvá zhruba do 
17 hodin.

„Sraz se 3. září opravdu uskuteč-
ní, ale zváni jsou na něj všichni, nejen 
Boroviňáci či lidé, kteří pracova-
li v borovinské továrně,“ říká Milan 
Krčmář z Alternátoru. 

„Doplněná výstava totiž bude jen 
jednou z mnoha akcí, které ten den v 
areálu fabriky budou probíhat. Všech-
ny se však nějakým způsobem budou 
vztahovat právě k Borovině či továr-
ně,“ upozorňuje.

Organizátoři chtějí historii továr-
ny a přilehlé čtvrti přiblížit i dětem. 
Pro ně, ale i pro jejich rodiče či pra-
rodiče, budou třeba připraveny živé 
obrazy, které budou zábavnou for-
mou poukazovat na milníky, jimiž si 
areál za dobu své existence od polovi-
ny 19. století prošel.

„Na tomto spolupracujeme s divadlem 
Ampulka a Muzeem Vysočiny Třebíč. 
Půjde o krátké scénky z doby Budischow-
ských a socialismu, klub vojenské historie 
by pak měl ukázat zábor továrny němec-
kými vojsky za 2. světové války. Tyto ži-
vé obrazy se budou v průběhu dne opa-
kovat. Jednáme o zapůjčení turistického 
vláčku, který by jednou za půl hodiny 
projížděl areálem a cestující dovezl pří-
mo k hercům,“ vysvětluje Krčmář.

Právě vojenští historici a jejich přá-
telé z řad sběratelů automobilových 
veteránů dodají i stará auta, aby lidem 
připomněli, čím ti movitější dříve jez-
dili do práce, případně čím se vozilo 
vedení podniku. Neměl by chybět ani 
„kulatý“ autobus Škoda 705 RTO, jenž 
v 60. létech sloužil jako hlavní doprav-
ní prostředek při cestách do zaměstná-
ní.

Ve fabrice bude sraz Boroviňáků

V ulici se omezí 
parkování

Odbor dopravy a komunálních 
služeb městského úřadu v Třebíči 
informuje, že z důvodu stavebních 
úprav v mateřské škole v Kubišově 
ulici začala před domy č. 1291 a 1231 
uzavírka silnice, konkrétně čtyř par-
kovacích stání.

Uzavírka potrvá do pátku 26. srp-
na do 20 hodin. Délka uzavírky je 25 
metrů a byla vymezena dopravním 
značením. Kromě sníženého počtu 
parkovacích míst nebude běžný pro-
voz omezen.   -zt-

Škola dostane 
nová okna

Výměna oken a dveří na Základní 
škole T. G. Masaryka se uskutečňuje 
na Základní škole T. G. Masaryka v 
Třebíči. Současně budou také vymě-
něny vnitřní i vnější parapety a nain-
stalovány nové žaluzie. Práce ve škole 
skončí v pátek 12. srpna. Cena inves-
tice si vyžádá 2,8 milionů korun.  -zt-

Koná se pouť
Poutní slavnost v kostele Proměně-

ní Páně   v Třebíči    se koná  v nedě-
li 7. srpna. Mši svatou slouží bra-
tr kapucín Pacifi k Matějka z Prahy. 
Mariazellská slavnost bude v Třebíči 
u sv. Martina v neděli 28. srpna. -zt-

Domácí hospic 
získal podporu

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblast-
ní charity Třebíč získal podporu od 
Centra pro ženu Třebíč. Klientky 
gynekologické ambulance pamatují-
cí na prevenci budou díky své aktivitě 
přispívat na hospicovou péči na Tře-
bíčsku. 

Finanční bonus vyplácený zdravotní-
mi pojišťovnami za preventivní vyšet-
ření od začátku června poukazuje Cen-
trum péče o ženu právě ve prospěch 
Domácího hospice sv. Zdislavy. Vlast-
ní péčí o své zdraví tak ženy pomáha-
jí nevyléčitelně nemocným lidem v 
důstojném odchodu. -zt-
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Ve fabrice bude sraz...
(Dokončení ze str. 1)

Dalším zajímavým zpestřením 
bude výstava obuvi, která vznikala v 
éře socialismu v Borovině a kterou 
dodá sběratel Juraj Šuška. 

Děti se mohou těšit na velké lout-
kové divadlo, kdo bude chtít, bude 
se moci svézt legendární Tatrou 603 
či v bryčce, v Alternátoru bude při-
praven speciální program. Chybět 
nebudou ani známí Boroviňáci.

„Zatím účast přislíbila paní euroko-
misařka Věra Jourová, která za Boro-
vinu hrávala i házenou. Věřím, že při-
jedou i herci Miloslav Mejzlík a Jiří 
Pecha. A hlavně že přijde každý, kdo 

má s Borovinou něco společného a že s 
sebou přivede své děti, vnoučata a třeba 
i pravnoučata, aby jim ukázal, jak to v 
Borovině a ve fabrice tehdy žilo. Tako-
vé setkání tu ještě nebylo, takže se zde 
potká řada známých, kteří se neviděli 
třeba desítky let,“ zamýšlí se nad hlav-
ní myšlenkou celé akce Krčmář.

O příchozí bude dobře postaráno. 
V budově, kde probíhají trhy, budou 
připraveny stovky míst na sezení, 
v případě dobrého počasí se bude 
sedět i venku, chybět nebude ani 
občerstvení, po celý den bude hrát 
dechový orchestr Horanka. 

Den pro úsměv uspořádal opět 
s úspěchem třebíčský Denní 
rehabilitační stacionář. 

 Antonín Zvěřina

Den pro společný úsměv, tak se jme-
novala akce, která se uskutečnila ve 
středu 8. června v areálu Denního reha-
bilitačního stacionáře v Družstevní ulici 
v Třebíči. Bohatý program zahájil krát-
ce po deváté hodině ředitel stacionáře 
Karel Halačka.  

„Bylo by dobré, kdybychom se na sebe 
neusmívali jenom dnes, ale každý den,“ 
naznačil. Následně přivítal radní Marii 
Černou ze město Třebíč, které stacio-
nář zřizuje, a také zástupce Rotary klubu 
Třebíč Jaromíra Baráka. 

„Jako téměř každý rok nám opět přispě-
li na provoz našeho zařízení,“ zdůraznil 
Halačka. Mezi pozvanými se ocitl také 
Petr Ontolčik. „Ve svém věku dokázal, že 
i děti jsou schopné sociálního cítění,“ podo-
tkl Halačka. 

Vysvětlil, že Péťa našel peníze a sám 
přišel na nápad věnovat je stacionáři. 
„Čeká vás krásný den a nechci program 
zdržovat delším proslovem,“ konstatova-
la Černá. Poděkovala organizátorům i 
všem, kteří na provoz stacionáře přispí-
vají. Dále se ujal slova Barák, který při-
nesl šek na téměř 140 tisíc korun. „Tře-
bíčský Rotary klub tady reprezentují i dvě 
studentky z výměnných pobytů. Jedna 
pochází z Jižní Koree a druhá z Th ajska,“ 
poznamenal.

Všichni přítomní se společně usmívali

BRZY po ránu se improvizované hlediště ve stacionáři zaplnilo diváky. 
 Foto: Antonín Zvěřina

 Posláním Denního rehabilitačního sta-
cionáře je poskytování kvalitních sociálních 
služeb svým uživatelům. Na I. oddělení se pra-
covníci starají o žádoucí rozvoj uživatelů po 
stránce léčebné, preventivní, psychologické, 
logopedické, ortoptické a sociální tak, aby byli 
schopni zvládnout povinnou školní docházku. 

Na II. oddělení vedou uživatele k co nej-
větší samostatnosti a nezávislosti. Pomáha-
jí jim při uspokojování sociálních a kulturních 
potřeb, aby mohli maximálně možně prožít 
plnohodnotný život.

Každému klientovi se stanoví konkrétní 
individuální plán se zřetelem k jeho speci-
fi ckým potřebám, věku, jeho schopnostem, 
druhu a stavu postižení a možnosti léčebného 
a výchovného působení při zachování vlivu 
rodiny. Cílem tohoto plánu je zařadit klienta 
co nejvíce do běžného života.

Poslání stacionáře

Poukázal, že klub kromě podpory 
mnoha projektů také organizuje výměn-
né pobyty středoškoláků. Do Třebíče 
přijeli čtyři ze zahraničí a čtyři studen-
ti z Třebíče zamířili do různých zemí. 
„Stacionář podporujeme dlouhodobě. 
Pokud si dobře pamatuji, v roce 2009 
jsme podpořili pořízení agroterapeu-
tického pracoviště zhruba za 450 tisíc 
korun,“ naznačil. 

Rotary klub dále pomohl částkou 
900 tisíc korun na nákup vozu Ford 
Tranzit a zřízení dětského hřiště. 
Barák vysvětlil, že letošní částku klub 
získal z tradiční dražby děl regionál-
ních autorů. „Tu organizujeme před 
Vánocemi společně s koncertem,“ dopl-
nil. 

Slovo následně dostal malý Petr. „Šel 
jsem ze školy a na zemi jsem našel sto-
korunu. Přišel jsem domů a řekl jsem to 
mamce. Ta mi řekla, že lehko vydělané 
peníze nepřinášejí štěstí,“ vyprávěl. Pro-
to se společně s maminkou rozhodli, 
že tyto peníze věnují stacionáři.

Pak Karel Halačka všem představil 
svého synovce Michala Halačku, který 
celý den akci nikoli poprvé modero-
val. „Vždycky se na tuto akci moc těším. 
Je tady výborná atmosféra a líbí se mi i 
celý program,“ uvedl Michal. 

Připomněl, že Den pro úsměv se 
v prostorách stacionáře koná podru-
hé, ale předcházelo jim pět sportovních 
dnů. Po úvodu nastala den plný her, tan-
cování, hudby, a především úsměvů.    

Také Třebíč bude mít svoje 
zastoupení na letních olympij-
ských hrách v Rio de Janeiru. Do 
sestavy české výpravy se nomi-
noval desetibojař Jiří Sýkora.

Je to vaše první olympiáda, jak se 
na ni těšíte?

Těším se na ni moc. Věřím, že si ji 
poradně užiji. Sny se mi plní dřív, než je 
stíhám snívat.  

Co by pro vás bylo úspěchem?
Úspěchem je již účast, ale budu bojo-

vat, aby to samozřejmě dopadlo co nej-
lépe. Myslím si, že první šestnáctka by 
byla super.

Neobáváte se nákazy zika? 
Jistě, že se obavám, ale věřím, že česky 

olympijský svaz je připraven udělat vše 
pro to, aby nepřišly žádné problémy. 

Budete mít čas prohlédnout si 
například město?

Bohužel moc ne. Přijedu deset dní 
před závodem, což se může zdát dost, 
ale aklimatizace a trénink ještě spolu s 
bezpečností v Brazílii nasvědčují tomu, 
ze uvidím stadiony a hotel. Tak už to 
bývá.

Na otázky Třebíčských novin 
odpověděl také překážkář Petr 
Svoboda. 

Kolikátá je to vaše olympiáda?
Olympiáda v Riu je moje druhá, 

první Olympiáda byla v Pekingu a 
zanechala ve mě velký dojem.

Jak se na ni těšíte?
Na olympiádu se moc těším, pro-

tože si přeju zakleknout do bloků v 
takové atmosféře, kterou vytváří jen 
olympiáda. Zároveň to je v exotické 
zemi, kam jsem se vždy chtěl podí-
vat.

Jaký úspěch by vás potěšil?
Chtěl bych se dostat mezi 16 nej-

lepších na světě, do semifi nále.

Neobáváte se nákazy zika?
Vůbec, v Brazílii je zimní období a 

podle lékařského týmu, který je již na 
místě, a podle jejich sdělení, potka-
li zatím pouze dva komáry. V celém 
týmu jsme vybaveni repelenty.

Budete mít čas prohlédnout si 
například město?

To se uvidí na místě, podle aktuál-
ního bezpečnostního stavu ve městě. 

 -zt-

Atleti Sýkora a Svoboda se těší na Rio

Jiří
Sýkora Petr

Svoboda
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Do Třebíče přijely dvě 
klezmerové kapely a návštěv-
níci zažili v Zámostí spoustu 
dalších atrakcí. 

 Antonín Zvěřina

Oživené židovské město patří k tra-
dičním červencovým akcím v Třebí-
či. Takovou významnou akci jsme si 
nemohli nechat ujít a poprvé míříme 
do Zámostí v sobotu.  

Do Židovského města musíme 
z Karlova náměstí přes lávku. Pod-
klášterský most je uzavřený, staví se 
zcela nový. Mezi lidmi se množí spe-
kulace, že to fi rma nemůže letos stih-
nout. Zvlášť když se vyskytly speku-
lace s podložím.

Ale radnice tyto zprávy vyvrací. 
Pravda je, že o víkendu se na stav-
bě nepracovalo, což možná bylo 
v souvislosti právě s velkou slavnos-
tí Oživené židovské město. Ta už si 
našla svoji zkratku, říká se jí Ožimi.  

Ale nechme most mostem a pevně 
věřme, že ani komplikace se nebu-
dou podílet na prodloužení výstav-
by mostu nového. Do čtvrti za řekou 
Jihlavou z Karlova náměstí přichází-
me zhruba v devět hodin. 

Hlasitá hudba
Jdeme se mrknout do domu Selin-

gamana Bauera, kde se chystá diva-
delní soubor Ampulka na prohlídky 
tohoto objektu. Nic zajímavého se 
tam neděje, za to před Zadní synago-
gou je rušno. 

Z otevřeného okna z domu naproti 
se ozývá hlasitá hudba. „Je to tady tak 
po celou noc,“ hlásá jedna z pracovnic 
Informačního centra. A hovoří se o 
tom, že obyvatel tohoto domu patr-
ně přebral, pustil si hudbu a usnul 
tak silným spánkem, že se neprobral 
ani po deváté hodině. 

Není divu, že na místo jsou povo-
láni městští strážníci, kteří se snaží 
situaci řešit. Prostředky mají omeze-
né, ale nevzdávají se. 

My se vydáváme na cestu hlavní 
třídou Židovského města, ulicí Leo-
polda Pokorného. Příliš velký ruch 
nemůžeme spatřit, stánkaři teprve 
chystají svá prodejní místa, zákazní-
ků se tam pohybuje poskrovnu. 

Míříme na nábřeží řeky Jihlavy, kde 
se má odehrávat snídaně. Stanove-
ná doba je od osmi do deseti hodin, 
ale patrně hlavní nápor jsme minuli. 
Snídat před desátou se asi nikomu 
nechce. A tak jen obdivujeme dřevě-
ný kolotoč a sajeme vůni opékaných 
klobás. 

Vracíme se zpět před synagogu, 
hudba se z okna stále line, strážníci 
společně s dalšími obyvateli domu 
hledají nejvhodnější řešení, aby ji 
utnuli. My míříme do Zadní syna-
gogy, zajímá nás, jak se Ampuláci 
poperou s prohlídkou zmiňovaného 
domu Selingmana Bauera. 

Ještě před tím průvodkyně zájem-
cům o prohlídku nastiňuje historii 
Zadní synagogy. K odsvěcení došlo 
v roce 1920, pak sloužila jako skla-
diště koží pro blízkou koželužskou 
továrnu. Následně se využívala jako 
skladiště brambor, což může pisa-
tel těchto řádků potvrdit. Sám tam 
brambory skládal a nemohl pocho-
pit, proč takový objekt slouží k tako-
vému účelu. 

Ale vše mohlo skončit daleko hůře, 
v plánu bylo celou židovskou čtvrť 
zbourat i s oběma synagogami. A 
Třebíč by si mohla nechat o památ-
kách UNESCO jen zdát. 

Užitečná prohlídka
To už klepeme z prostoru galerie 

Zadní synagogy na dveře pana Baue-
ra a jeho rodiny. Otevřít nám přichá-
zí sám pan domácí a v první chví-
li není zcela jasné, zda mu nezvaná 
návštěva je vhod. 

Posléze se na vlastní oči přesvěd-
čujeme, že mu nevadí, a tak přícho-
zím ukazuje kuchyni, zahrádku za 
domem, ložnici a krámek v přízemí. 
Návštěvníci vedle zábavy mají mož-
nost do sebe vstřebat mnoho zajíma-
vého ze života původních obyvatel. 

Dnes už vědí, že Židé mají 613 při-
kázání a třeba i to, že na svátek Purim 
se musí opít do té míry, že neroze-
znají přítele od nepřítele. Také proč 
nosí na hlavě neustále pokrývku a 
proč se odívají, tak jak se odívají.

V krámku jsme svědky nemilé udá-

losti. Zákazník odmítá za plechov-
ku kakaa zaplatit požadovanou část-
ku a s majitelem krámku se dostává 
do ostré hádky. Ta nakonec končí 
vychozením zákazníka na ulici. 

Ani to mu nestačí a pokřikuje do 
krámku otevřeným oknem. To pana 
Bauera natolik rozčílí, že za ním 
vyskočí oknem, aby si vše vyřídili 
na ulici. Ale pak se vrací v poměrně 
dobré náladě. 

Na závěr se uskuteční malá zkouš-
ka, zda si návštěvníci zapamatovali 
alespoň něco z přednášek. A úspěšné 
odpovědi rodina odměňuje. Vychá-
zíme na ulici s konstatováním, že 
Ampuláci svoje role zvládli na jed-
ničku, což účastníci prohlídky odmě-
nili dlouhotrvajícím potleskem.

Vracíme se zpátky před Zadní syna-
gogu a jsme zvědavi, zda se podařilo 
ukáznit nezvaného producenta hud-
by. Okno je již zavřené, hudba není 
slyšet, podařilo. Na pódiu před Infor-
mačním centrem rozdávají radost 
svou hudbou čtyři mladí hoši. Říkají 
si Schimmerle Klezmer Kabaret. 

Obsazení? Bicí, harmonika, kla-
rinet a trubka. Harmonikář občas 
používá i kytaru. A hudba je to 
opravdu kvalitní během odpoledne 
je mohou návštěvníci potkat s jejich 
hudbou nejen na tomto místě. 

Tančí všichni
Vydáváme se opět na cestu hlavní 

ulicí. Teď už je daleko rušnější. Na 
jejím konci vyhrává další muzika. 
Ano, je to všem pravidelným náv-
štěvníkům známá kapela Mackie 
Messer Klezmer Band. Ta v Třebíči 
není poprvé. 

Obsazení? Bicí, kontrabas, akorde-
on, banjo, housle, saxofon a zpěvač-
ka a zároveň moderátorka. K mís-
to se blíží Ampuláci, také pravidelní 
účinkující na Ožimi. A pouštějí se 
do tance. Posléze se k nim přidáva-
jí i muzikanti, kolem se srocují davy, 
natáčí se, fotografuje se. Nic není při-
praveného a tahle spontánní zábava 
nemá chybu. 

Ale na Ampuláky čekají ještě dvě 
představení v Domě Selingma-

na Bauera, a tak se tanečníci musí 
se svými kolegy rozloučit. Kolem 
poledne ruch na chvíli utichá. Ne 
zcela, ale přece jen lidí méně než 
před hodinou. 

Co ještě upoutalo naši pozornost? 
Určitě dvě dámy na chůdách, které 
po programu před synagogou prošly 
hlavní třídou s bravurou, jako kdy-
by chůdy vůbec neměly. Dále četníci 
v dobových uniformách, jako kdyby 
vypadli z oka četníkům z Četnických 
humoresek. A cyklisté na historic-
kých velocipédech, z nichž někteří 
přijeli až z Telče. 

Na hlavním pódiu před zadní syna-
gogou nyní hraje Mackie Messer 
Klezmer Band. Chvíli v okleštěné 
podobě bez houslí, saxofonu a zpě-
vačky, a přece svoji roli zbývající 
muzikanti zvládají velice dobře.              

Před Synagogou začíná další bod 
bohatého programu, vystoupení 
taneční skupiny Yocheved. Kdo by si 
myslel, že jim nerovné kostky budou 
činit problémy, velice by se mýlil. 
Zvládají tance s bravurou a na konci 
při společné děkovačce se jim dostá-
vá zasloužených ovací. 

Opět zní klezmerová muzika a po 
svém posledním představení Baue-
rovic rodiny opět tančí Ampuláci. 
A nejen oni, ale přidávají se i někte-
ří diváci. V Zadní synagoze četníci 
přibližují práci četníků ve dvacátých 
letech minulého století a davy se těší 
na praktickou ukázku jejich práce. 

Vše dobře dopadne
Ta se odehraje před synagogou 

na náměstíčku. Děj? Na opušťák z 
posádky se vydává mladý voják s kuf-
říkem. Zastavuje ho mladá dáma 
s mužským doprovodem. Dáma mu 
nabízí služby a rozhodně se nejedná o 
uklízení nebo praní. 

Během dohadování malý hošík kufr 
zcizí. Na místo se dostavují četníci, 
nastává mela, mluví jeden před dru-
hého, ale nakonec vše dobře dopadne, 
vždyť jde jenom o ukázku. 

Náš pobyt v Židovském městě kon-
čí. Sobotní program nás rozhodně 
zaujal a těšíme se na ten nedělní. Kdy 
si nechceme nechat ujít některé jiné 
body programu. 

  (Pokračování příště)

Židovská čtvrť po roce opět ožila

ČLENOVÉ třebíčského divadelního spolku Ampulka si s chutí před synagogou 
zatančili. Foto: Antonín Zvěřina

V DOMĚ Selingamana Bauera se podával i takzvaný židovský  chléb.
 Foto: Antonín Zvěřina
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Služby LSPP stomatologické na SRPEN 2016
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

6.8. sobota MDDr. Vodička Petr, MUDr. Štěpánek Aleš
      Na Potoce 78, Třebíč     568 844102
7.8. neděle  MUDr. Klíma Pavel, MUDr. Kučerňák Zdeněk    
      První Brněnská strojírna, Průmyslová 162, Třebíč  568 804730
13.8.  sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou    568 620248
14.8.  neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou    568 620248
20.8.  sobota  MDDr. Blažek Jan  Sv. Čecha 840/39, Třebíč     568 844002
21.8.  neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 , Náměšť n. Oslavou    568 620248
27.8.  sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou    568 620248
28.8.  neděle  MUDr. Kučerňák Zdeněk První Brněnská strojírna, Průmyslová 162, Třebíč  568 804730

Celkem osm dní trval devátý ročník 
akce Křížem krážem Vysočinou na 
kole, kterou pořádá agentura Vysoči-
na Tourism. Jejím cílem je ukázat kraj 
z cyklistického sedla, poukázat na jeho 
bohaté památky a historii a umožnit i 
rekreačním cyklistům, aby se seznámi-
li se zajímavostmi ležícími na druhém 
konci Vysočiny. 

Spoustu zajímavostí nabízí i Třebíč 
a okolí, a proto peloton zamířil také k 
nám. Hned první etapa, která celou 
akci odstartovala, směřovala z Jihlavy 
do Moravských Budějovic, přičemž 
cestou cyklisté vystoupali i na Mařen-
ku, tedy nejvyšší bod Třebíčska. 

V dalších dnech se vydali na Žďársko 
a Havlíčkobrodsko, aby se pak stočili 
zpět na Třebíč. Sem dorazili odpoled-
ne 14. července, když tuto trasu zakon-
čili prohlídkou Ekotechnického centra 
Alternátor.

Další den vyjížděli přímo z třebíč-
ského Karlova náměstí do Dolních 
Vilémovic, kde navštívili rodný dům 
Jana Kubiše. Pak pokračovali přes 
Rouchovany do Dukovan, kde poo-
bědvali a prohlédli si tamní, nově 
zrekonstruovaný zámek. Následně 
cestou kolem Mohelenské přehrady 
dojeli k dalešické hrázi a odtud odbo-
čili do dalešického pivovaru, kde svoji 
osmidenní pouť ofi ciálně ukončili.

„Vždy zhruba v březnu dostáváme 
naplánované trasy od Standy Matt yašov-
ského právě z Třebíče. My pak zjišťujeme, 
co je po cestě, plánujeme záchytné body, 
jaké jsou možnosti stravování či ubyto-
vání, a řadu dalších věcí,“ vysvětlila pří-
pravu akce Klára Čechová z pořádající 
agentury. Připomněla, že příští ročník 
bude jubilejní desátý, takže se ho orga-
nizátoři budou snažit něčím ozvláštnit.

 -zt-CYKLISTÉ se zastavili v Třebíči na Karlově náměstí před Malovaným domem.
 Foto: Milan Krčmář

Cyklisté nevynechali ani Třebíč

Do 2. září bude v Alternátoru při-
pravena nová projekce s názvem 
„Žijeme olympiádou!“. Jak už název 
napovídá, projekční koule ukáže 
návštěvníkům data týkající se blíží-
cích se olympijských her. Nebudou 
se ale týkat pouze letní olympiá-
dy v brazilském Riu, ale i minulých 
olympiád včetně antických. Samo-
zřejmě nebudou chybět ani úspěchy 
českých výprav.

Projekce lze navštívit každý všední 
den ve 14.30 a 15.30 hodin, o víken-
dech v 10.30, 13.30 a 15.30 hodin. 
Délka projekce je asi 20 minut.

Projekční koule Science on a Sphe-
re je speciální promítací zařízení, 
které vyvinula americká agentura 
NOAA. Na kouli visící v prostoru 
se ze čtyř dataprojektorů promítá 
obraz, jenž speciální metodou pře-
tváří snímky do „kulaté“ podoby. 

Díky tomu lze promítat nejen 
například snímky zeměkoule, ale i 
dalších těles sluneční soustavy, které 
nasnímaly družice NASA. Agentury 
NOAA a NASA pro kouli neustále 
zasílají nová a nová data. V Evropě je 
pouze osm těchto zařízení. -zt-

Připravili novou projekci Výjimečnou událost zažije začátkem 
letošního srpna město Třebíč. V rám-
ci festivalu židovské kultury Šamajim 
bude premiérově české veřejnosti 
představen nový fi lmový dokument 
scenáristy Stanislava Motla a režiséra 
Pavla Dražana Děti Antonína Kaliny.  
Producentem snímku je Česká televi-
ze Ostrava.

Antonín Kalina, třebíčský rodák, 
obuvnický dělník, prvorepublikový 
komunista a předválečný třebíčský 
radní zachránil za II. světové války v 
koncentračním táboře Buchenwald 
nejméně 900 vězněných chlapců před 
jistou smrtí.  

Po válce o své záchranné akci veřej-
Začala výstava 

Milady Vedralové
Výstava obrazů Milady Vedralové 

v Galerii v Židovském městě v Tře-
bíči pod názvem Na Zemi i na Nebi 
potrvá do čtvrtka 25. srpna. Na verni-
sáži ji zahrál houslista Vojtěch Čapka, 
student Katolického gymnázia. Tam 
autorka 20 let vyučovala výtvarnou 
výchovu.

Výstava sjednocuje život pozemský – 
chaloupky, kroje, letní i zimní přírodu 
a dění na Nebi - Panna Marie, sv. Cyril 
a Metoděj,

Jan Pavel II. a Andělé.  Expresív-
ní malby uznali za zdařilé malíři Josef 
Kremláček, Vlastimil Toman i Vladi-
mír Komárek. Ne všechny práce autor-
ky tam mohou zájemci zhlédnout.  -zt-

Kalinovy děti míří do Třebíče
ně nikdy nehovořil a byly to právě jeho 
„děti“, které statečný čin jako první 
zveřejnily.  Americký fi lm Kinderblock 
66 - Návrat do Buchenwaldu, zařazení 
mezi Spravedlivé mezi národy izrael-
ského památníku Yad Vashem, kniha 
Stanislava Motla Děti Antonína Kaliny, 
Ocenění Za zásluhy II. stupně prezi-
denta České republiky - to jsou nejdů-
ležitější mezníky procesu postupného 
seznamování veřejnosti s Kalinovým 
mimořádným a nezištným hrdinstvím.  

 -zt-

ODMĚNA za vozidlo až 3000 Kč
Vystavení dokladu o likvidaci zdarma

www.ekometal-srot.cz
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Třebíčské kulturní léto

Kino Pasáž

Městská knihovna

Výstavy

Půjčovní doba knihovny 
o prázdninách

Knihovna Hasskova, 
dětské oddělení

Otevřeno: pondělí, středa, čtvr-
tek 8.30 – 18 hod., přestávka 11 – 
12 hod.

Pobočka Modřínová
Otevřeno: pondělí, středa, čtvr-

tek 8.30 – 18 hod., přestávka 12 – 
12.30 hod.

Zavřeno každé úterý a každý pátek, 
zcela zavřeno 1. – 12. srpna z důvo-
du revize fondu a rekonstrukce soci-
álních zařízení. 

Pobočka Borovina
Otevřeno: pondělí, středa, čtvr-

tek 8.30 – 18 hod., přestávka 12 – 
13 hod.

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

Úterý 2. srpna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Jean-Louis Raduit de Souches 
(1608 La Rochelle – 1682 Jevišo-
vice) / Mgr. Jana Amadou

Jeden z nejschopnějších vojevůdců 
třicetileté války a zachránce Brna. 

Akce pro děti:
Lesní hrátky se zvířátky
Do 18. listopadu 2016 na dět-

ském oddělení.
Soutěže, kvízy a testy pro děti. 

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

Výstavy:
Zvířátka ze ZOO
Červenec - srpen 2016, pobočka 

Modřínová
Připravila Věra Hlůšková, Třebíč-

ské mateřské centrum.

Letní dekorace z domovinky
Červenec - srpen 2016, pobočka 

Modřínová
S klienty stacionáře připravila Jola-

na Halová.

DO 7. SRPNA NEPROMÍTÁ!

Od pondělí 8. do čtvrtka 11. srpna
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR
Premiéra rodinného dobrodružného 

fi lmu Německo/Švýcarsko v českém 
znění.

Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 8. do středy 10. srpna
JASON BOURNE
Premiéra thrilleru USA. 
Začátky představení ve 20 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 11. do neděle 14. srpna
SEZNAMKA 
Premiéra letní romantické komedie 

ČR.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 12. do středy 17. srpna 
Upozornění: neděle ve 3D, pondělí 
– středa ve 2D  

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D 
Premiéra animované komedie USA v 

českém znění.
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 15. do středy 17. srpna
MĚLČINY
Premiéra thrilleru USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 18. do středy 24. srpna 
STRA ŠIDLA
Premiéra rodinné komedie Zdeňka 

SLAVNOSTI TŘÍ KÁPÍ
Čtvrtek 18. srpna  
PODZÁMECKÁ NIVA
20 hod. - LAURA  A JEJÍ TYGŘI 

s Lenkou Novou a Ilonou Csákovou 
Mimořádný koncert ve zname-

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

Pátek 19. srpna
PODZÁMECKÁ NIVA
16 – 18.30 hod. HISTORICKÉ 

MĚSTEČKO
19 – 23 hod. KONCERT PRO 

TŘI KÁPĚ
PEFR JAM
THE SCHELINGER BOMBAR-

DÉRS
YELLOW HAMMER

Sobota 20. srpna 2016
PODZÁMECKÁ NIVA
10 – 17.30 hod. HISTORICKÉ 

MĚSTEČKO
18 – 21 hod. KONCERT PRO 

TŘI KÁPĚ
GIN IN JAM (funky z Prahy 

s početnou dechovou sekcí)
 SEBASTIAN s kapelou
21 hod. NOČNÍ HISTORICKÝ 

PRŮVOD
21.30 hod. VELKOLEPÝ 

OHŇOSTROJ
21.45 – 23 hod. ZÁVĚREČNÝ 

KONCERT - NEXT

Neděle 21. srpna 2016
NÁDVOŘÍ ZÁMKU
15 hod. – JUNIOR BAND z 

Pohořelic – koncert (jazz a swing)

Do 28. 8. Galerie Ladislava Nová-
ka

Jitka Vávrová Nejezchlebová
V moři barev - výstava obrazů
Do 21. 8. Galerie Malovaný dům 
Petr Vlach
Sváteční šaty - výstava obrazů
Do 4. 9. Výstavní síň Předzámčí
Libor Salák
Tajemství skrytých obrazů 
Digitální fotografi eŠamajim

1. – 6. srpna
Zadní synagoga, Židovské město
Festival židovské kultury, navazují-

cí na slavnou židovskou historii Tře-
bíče. Divadla, koncerty, přednášky, 
taneční vystoupení, soutěže, tvořivé 
dílny.

Pondělí 1. 8. 
16 hod. - SETKÁNÍ PŘÁTEL 

FESTIVALU U SKLENKY VÍNA 
A OTEVŘENÍ 13. ROČNÍKU 
FESTIVALU.

Zahájení výstavy výtvarníka Jose-
fa Hrubeše  - Město s tajemně tlu-
koucím srdcem, taneční soubor 
Yocheved.

KRA V MAGA - ukázka izraelského 
sebeobranného systému.

18 hod. - MI MARTEF (Plzeň) - 
koncert klezmerové kapely z Plzně.

Úterý 2. 8.
16.30  hod. - NÁVRA T DOMŮ? 

Čeští Židé po 2. světové válce - před-
náška Evy Kalousové z Centra juda-
istických studií Kurta a Ursuly Schu-

bertových FF UP v Olomouci. Dům 
Seligmanna Bauera vedle synagogy.

19 hod. - GEDEÓN (muzikál) - 
příběh z Knihy Soudců o lidské odva-
ze se rozhodnout představí DS Spoje-
né farnosti.

Středa 3. 8.
15 hod. - KRA V MAGA - ukázky a 

výuka izraelské sebeobrany v podání 
třebíčské školy ITACS.

16.30 hod. - CO VŠECHNO MUSÍ 
UMĚT A ZNÁT ŽIDOVSKÝ ŘEZ-
NÍK? - přednáška rabína Menaše Kli-
menta s ukázkami.

19 hod. - TUBIŠVAT A CIMBÁ-
LOVÁ MUZIKA  CAPELLA - tubi-
švatové menu připraví šéfk uchař 
brněnské restaurace Stern 1888 Petr 
Vaverka, o svátku povypráví Michaela 
Záhorská. 

Čtvrtek 4. 8.
15.30 hod - JAKÝ PŘÍBĚH SE 

SKRÝVÁ ZA KA ŽDÝM PÍSME-
NEM HEBREJSKÉ ABECEDY? - 
dílna pro malé i velké.

17 hod. - SHIRIM ASHIRIM - 
koncert, hebrejské písně a chvalozpě-
vy.

19.30 hod. - LEVANTA - ochut-
návka, poučení, košer víno. Kořeny 
moderní izraelské kuchyně představí 
Michal Hromas.

Pátek 5. 8.
13 hod. - PROHLÍDKA  ŽIDOV-

SKÉ ČTVRTI s archivářkou Jitkou 
Padrnosovou.

15 hod.   -   VYSTOUPENÍ     TA-
NEČNÍHO SOUBORU YOCHEV-
ED - taneční vystoupení/izraelské tan-
ce - zdarma

16 hod. - JÍME KOŠER! KA ŠRUT 
A ŽIDOVSKÁ KUCHYNĚ - před-
náška Kateřiny Suchánkové.

18 hod. - DĚTI ANTONÍNA 
KA LINY - slavnostní premiéra české-
ho dokumentárního fi lmu Stanislava 
Motla.

19.30 hod. - SETKÁNÍ A BESEDA 
S TVŮRCI FILMU A S JEDNÍM ZE 
ZACHRÁNĚNÝCH DĚTÍ NAFTA-
LI FÜRSTEM.

21 hod. - CIRCUS PROBLEM - 
koncert (koná se na dvorku U Židov-
ské brány, L. Pokorného 10).

Sobota 6. 8.
9 hod. - BOKER TOV - dobré ráno 

s židovskými dobrotami a muzikou od 
Schimmerle Klezmer Kabaretu - festi-
valová snídaně na dvorku za synago-
gou. Cena dle menu.

10.30 hod. - DĚTI ANTONÍ-
NA KA LINY - dokumentární fi lm 
Stanislava Motla o zachránci židov-
ských dětí. SETKÁNÍ S JEDNÍM ZE 
ZACHRÁNĚNÝCH DĚTÍ po fi lmu.

11.30 hod. - PROHLÍDKA  
ŽIDOVSKÉ ČTVRTI s archivářkou 
Jitkou Padrnosovou.

14 hod. - MODCHE A RÉZI NA 
ŽIDOVSKÉM BÁLE - divadelní 
představení na motivy povídek Vojtě-
cha Rakouse, DS Ampulka.

16 hod. - JAK NA MACESY? - 
přednáška Mgr. Martiny Cibirové z 
fi rmy Maces ze slovenských Zlatých 
Moravců, ochutnávka macesů.

18 hod. - PURIM A SCHIM-
MERLE KLEZMER KA BARET - 
purimové menu připraví šéfk uchař 
brněnské restaurace Stern 1888 Petr 
Vaverka, o Purimu povypráví Micha-
ela Záhorská.

21 hod. - SHUM DAVAR - závě-
rečný koncert festivalu.

Festival pořádají 
mladí lidé

Sedm kilometrů od Třebíče, ve ves-
nici Slavičky, v níž žije pouhých sto 
obyvatel, vypukne v sobotu 13. srp-
na hudební festival alternativní hud-
by Okolojeles. Mezi hlavní hudeb-
ní lákadla patří belgičtí Terraformer, 
polská superstar BoW nebo Vítrholc, 
jehož koncerty doprovází nevšední 
divadelní vystoupení. 

Název festivalu Okolojeles se odví-
jí od místa jeho konání. Koncerty si 
návštěvníci užijí obklopeni lesem na 
hřišti. Za vznikem festivalu stojí sku-
pina mladých lidí, kteří pochází pří-
mo ze Slaviček a okolí. 

„Chceme přinést obyvatelům Slavi-
ček kvalitní hudební zážitek a zároveň 
je zapojit do programu festivalu skrze 
doprovodné aktivity, a tím oživit mís-
to příjemnou a pestrou zábavou,“ říká 
jeden z hlavních zakladatelů Tomáš 
Palát.    -zt-

Trošky ČR. 
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 18. do neděle 21. srpna
STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D
Premiéra akčního scifi  fi lmu USA. 
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 22. do středy 24. srpna
SATISFAKCE 1720
Premiéra komediálního dramatu 

Dánska/Norska/ČR/Švédska.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 25. do neděle 28. srpna
MŮJ KA MARÁD DRA K 3D
Premiéra rodinného dobrodružného 

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

Od čtvrtka 25. do neděle 28. srpna
ZHASNI A ZEMŘEŠ
Premiéra hororu USA od produ-

centa Jamese Wana, režiséra V zajetí 
démonů.

Začátky představení ve 20 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí  29. do středy 31. 
srpna

KROTITELÉ DUCHŮ 3D
Premiéra akční komedie USA v čes-

kém znění.
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 29. do středy 31. srpna
BOŽSKÁ FLORENCE
Premiéra životopisné komedie Velké 

Británie.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Rapid Spaceback Fresh: 4,7–4,9 l/100 km, 107–111 g/km

Zaujme Vás jeho atraktivní vzhled s 15" koly z lehké slitiny Matone, klimatizace, rádio Swing s barevným dotykovým 
displejem, zadní parkovací senzory a mnohé další. Při financování se ŠKODA Financial Services již od 299 900 Kč, 
včetně 5leté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, navíc na přání se službou Předplacený servis na 5 let. 

Objevte akční nabídku Fresh i u vozů Citigo, Rapid, Octavia a Yeti a objednejte se na testovací jízdu přímo u nás.

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh. Vůz s jedinečným stylem.

skodafresh.cz

Předplacený servis na 5 letVyhřívaná přední sedadlaRádio Swing s barevným 
dotykovým displejem

ŠKODA usnadňuje život 
svým zákazníkům každý 
den.

Kožený multifunkční volant 
s ovládáním rádia

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

/skodacz

NABÍDKA, 
CO MÁ ŠŤÁVU
 ŠKODA Rapid Spaceback Fresh

/skodacz /skodacz /skodacr

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 340
www.autosalon-f3k.cz
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SRAZ
BOROVIŇÁKŮ
sobota 3. září 2016

10.30 až 17.00
Třebíč, areál bývalé 
obuvnické továrny

www.borovinazivadodnes.cz
www.alternator.cz

BOHATÝ DOPROVODNÝ 
PROGRAM

NOVÁ ETAPA 
V PRODEJI

Připravili jsme pro Vás další, v pořadí 
již IV. etapu výstavby řadových domů v 
lokalitě Na Kopcích. 

Nové domy nabízejí různorodé 
velikosti pozemků a vynikají atraktivní 
dispozicií v blízkosti lesa.

Pro budoucí klienty bude realizováno 
12 řadových domů. Tyto budou 
dokončeny v létě roku 2017.

V případě dotazů se na nás neváhejte 
obrátit

E: janik@tts.cz
M: 724 325 003

www.nakopcich.cz

MNOHÉ obyvatele Třebíče či návštěvníky patrně překvapila skupina mladých li-
dí, kteří v podvečerních hodinách usedají v prostoru mezi radnicí a městskou kni-
hovnou. Na dotaz, o co se jedná, odpověděli, že loví pokémóny. Tedy se tato dnes 
již velmi rozšířená zábava dostala i do Třebíče.  Foto: Antonín Zvěřina

Loví v ulicích pokémóny

Dobrodružství zvané I. liga má za 
sebou další dramatický díl. Viděla ho 
Stará Boleslav a třebíčský celek v něm 
udržel třetí příčku, když se opět musel 
obejít bez zraněných Bartoše, Kisialy, 
Nováčka a Zuzáka. 

Přesto se do poloviny soutěže držel 
za vedoucím Spartakem Praha 4, který 
po matném výkonu v úvodním kole na 
vlastním stadioně přebírá iniciativu po 
zatím ještě vedoucí Škodě Plzeň. Roz-
hodujícími postavami celku vedené-
ho Jiřím Klinerem byli tentokrát Matěj 
Mach a Martin Růžička, kteří společně 
absolvovali stodesítku překážek a hlad-
kou čtvrtku. 

Nad vysokými ploty se podělili o prv-
ní  i druhou příčku, na čtyřstovce se 
mezi ně vklínil domácí Veselý. Vysoký 
borec se chystal zopakovat prvenství 
z I. kola, subtilní Mach ho však doká-
zal v posledních metrech přespurtovat. 
Do slibně rozjeté soutěže ale dvakrát za 
sebou vstoupila smůla. 

Poprvé v podobě zraněného třís-
la Tobiáše Dvorského, který rozběh 
stovky dokulhal za 12,09 s, podruhé 
v podobě strkanice na patnáctistov-
ce, v níž někdo z běžců nakopl Josefu 
Ryglovi achilovku. Opakovala se tak 
situace z halové sezony, která skončila 
nepříjemným zraněním, a Rygl ze závo-
du odstoupil. 

Oba výpadky znamenaly pokles 
v pořadí družstev až za Domažlice, kte-
ré potřebovaly uniknout ze sestupo-
vého pásma. Na domácí půdě se chtěli 
na Třebíčáky vytáhnout i Boleslavští, ty 
však odrazily výkony Růžičky v trojsko-
ku, Macha na dvoustovce a Klinerovy 
vrhačské party v disku. 

Vedoucí družstva v něm skončil dru-
hý stejně jako Mach v běhu na 200 m. 
Závěrečné štafety situaci jen potvrdily. 
Kombinovaná sprinterská sestava i přes 
komplikace na první předávce skončila 
třetí a čtvrtkařská ve velmi dobrém ča-
se pátá. Skvěle v ní běžel Aleš Svoboda 
a také Rygl se rehabilitoval po horkých 
chvilkách na patnáctistovce.  

Výkony atletů Spartaku Třebíč 
v 3. kole I. ligy v Houštce: 100 m: 7. 
Urban 11,32. 200 m: 2. Mach 22,20, 
14. Urban 23,19. 400 m: 1. Mach 
48,09, 3. Růžička 49,39. 800 m: 6. Ry-
gl 1:57,25. 110 m přek: 1. Mach 14,94, 
2. Růžička 15,37. 4 x 100 m: 3. Vor-
líček Růžička Urban Mach 43,67. 4 x 
400 m: 5. Vorlíček Svoboda Růžička 
Rygl 3:27,54. 10 km chůze: 5. Zeibert 
63:32, 10. Marek 72:39. Dálka: 8. Vor-
líček 626. Výška: 10. Mikoláš 172. Tyč: 
5. Svoboda 375. Trojskok: 3. Růžič-
ka 13,60. 13. Mikoláš 11,70. Koule: 5. 
Kliner 14,05, 8. Vilímek 13,17. Oštěp: 
5. Dolák 49,68, 6. Svoboda 49,59, 10. 
Kliner 46,12, 11. Mikoláš 44,67. Disk: 
2. Kliner 42,90, 9. Svoboda 36,65, 10. 
Vilímek 36,08, 11. Dolák 35,76, 13. To-
mek 33,81. Kladivo: 7. Tomek 45,42, 
11. Nejedlý 35,16. Družstva v kole: 1. 
Spartak Praha 4 201, 2. Škoda Plzeň 
154,5, 3. Domažlice 144,5, 4. Spartak 
Třebíč 131, 5. Stará Boleslav 123,5, 6. 
Stodůlky Praha 118, 7. Bílina 108, 8. 
Klatovy 79,5. Pořadí po třech kolech: 
1. Škoda Plzeň 22, 2. Spartak Praha 4 
21, 3. Spartak Třebíč 18, 4. Domažlice 
16, 5. Stodůlky Praha 11, 6. Stará Bole-
slav 10, 7. Bílina 5 (333), 8. Klatovy 5 
(301). -miz- 

Atleti v I. lize drží třetí příčku

Parádně si polepšily třebíčské atlet-
ky po 3. kole II. ligy, které se konalo 
na stadioně vedoucí Čáslavi. 

Z výkonů atletek Spartaku Třebíč 
ve 3. kole II. ligy v Čáslavi: 100 m: 
3. Gallová 13,36. 200 m: 3. Janíčková 
26,82, 4. Procházková 26,97. 1500 
m: 9. Dobrovolná 5:45,79. 5000 m: 
6. Mandátová 21:25,74. 100 m př: 
1. Janíčková 15,08, 2. Procházková 
15,46. 400 m př: 1. Březnová 68,27. 
4 x 100 m: 4. Procházková Březno-
vá Dobrovolná Mutlová 52,66. Výš-
ka:  4. Gallová 150. Tyč: 6. Mandá-
tová 180. Dálka: 5. Mutlová 496, 

6. Gallová 495, 9. Janíčková 474. 
Disk: 5. Nováčková 27,94, 6. Mokrá 
26,49, 8. Bendová 21,53, 9. Götzová 
18,41. Kladivo: 2. Götzová 36,85, 4. 
Nováčková 33,33, 5. Mokrá 32,78, 
6. Bendová 23,80. Oštěp: 7. Bendo-
vá 28,03. Družstva v kole: 1. Čáslav 
203, 2. Trutnov 147,5, 3. Spartak 
Třebíč 140, 4. AC Pardubice 131, 5. 
Moravská Třebová 122,5, 6. Ústí nad 
Orlicí 117, 7. Chrudim 36. Družstva 
po třech kolech: 1. Čáslav 21, 2. 
Spartak Třebíč 14 (438), 3. Trutnov 
14 (387,5), 4. Ústí nad Orlicí 13, 5. 
AC Pardubice 9, 6. Moravská Třebo-
vá 8, 7. Chrudim 5.  Milan Zeibert

Atletky si v II. lize opět polepšily
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videoBoS - videozáznam Vašeho svateb-
ního dne, maturitního plesu, firemní 
prezentace. Letecké video a foto z 
kvadrokoptéry. Studiové zpracování 
- střih, obrazové efekty. Přepis a zpra-
cování videa - rodinných nahrávek (VHS, 
miniDV, HDD kamer atd.) a 8 mm filmů 
na DVD. Více na www.video-kamera-
man.cz, Tel.: 608 855 607

Video

Je Vaše tiskárna nenažraná? Naše kvalitní  
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 – Komenského nám. 
1045/18 – u přechodu naproti Septiku :-)  

Manžel na hodinku - správa a údržba 
bytů, domů, kanceláří, opravy, montáže 
a demontáže, zahradní práce atd.  
www.manzel-na-hodinku.cz, tel. 721 
426 339

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 motorovou pilou, 
vyřezávání náletových křovin. Stříhání 
živých plotů benz. plotostřihem, likvi-
dace větví štěpkovačem. Mobil: 607 
674 804 nebo 737 881 944.

Služby zahrádkářům

Truhlářství

Koupím

Nemovitosti

Manžel na hodinku

Ostatní

Oznamovatel

Truhlářství Kamarád – výroba, opravy, 
montáže. Nábytek na míru, kuchyňské 
linky, vestavěné skříně. Montáž a 
doprava zdarma. Tel.: 604 867 232

Podlahářské práce - lepení PVC, koberců, 
parket, plovoucí podlahy, renovace parket, 
průmyslové lité podlahy, včetně dodání 
materiálu. www.podlahyvysociny.cz. 
Z. Dvořák, tel.:  775 355 521

Podlahářské práce

Koupím starý nábytek i z půdy, 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, myslivecké. 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

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 

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. 8. 2016
http://www.symetrio.cz,
Mob. t. 777 668 503
- Veškrnová Andrea

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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Každoročně jezdíme podpořit na-
ši reprezentaci na nějaké fotbalové 
utkání. Svátek fotbalu ve Francii jsme 
si samozřejmě nemohli nechat unik-
nout. 

Tentokrát to však bylo trochu jiné už 
před odjezdem. Odjížděli jsme s oba-
vami. Ani ne tak s vidinou možnos-
ti teroristických útoků, kterými nás 
neustále média masírovala, ale spíš 
z doprovodných bezpečnostních opat-
ření. 

Na hranicích měly být dle všeho 
důkladné kontroly, ve městech namát-
kové kontroly a před vstupem na sta-
dion několik důsledných osobních 
prohlídek. Nic z toho se však nestalo. 

Ve fanzóně jsme si sice připadali jako 
v nějakém akčním americkém fi lmu, 
když na každém rohu stál na vyvýše-
ném prostranství po zuby ozbrojený 
ostřelovač, ale jinak k tomu „frantíci“ 
přistoupili víc než benevolentně. 

Jedině tak se dá totiž vysvětlit, že na 
zápas s Chorvatskem přinesli jejich 
fanoušci baterie světlic a petard, 
z nichž jedna zranila i pořadatele. 

V té chvíli jsme měli trochu obavy, 
aby se něco takového nestalo i v našem 
sektoru. Později jsme se dozvěděli, 
že pořadatelé dostali avízo, že se v 85. 
minutě něco blíže neurčeného stane. 
A skutečně stalo. 

Pár minut předtím napochodo-
val kordón policistů pod chorvatský 

sektor a nikdo nechápal proč. Odpo-
věď přišla vzápětí. Podpálené sedačky 
doutnaly ještě dlouho poté.

Před každým zápasem byla soutěž 
mezi fanoušky, kdo zakřičí v decibe-
lovém měření hlasitěji. Španělsko i 
Chorvatsko jsme porazili, bohužel jen 
v hledišti. 

K pobavení posloužily i kamery, kte-
ré do obrazce srdíčka snímaly na vel-
koplošnou obrazovku vytipované dvo-
jice, které se musely před zraky všech 
přítomných políbit. Obzvlášť pikantní 
bylo, když vybraly třeba dva chlapy.

UTKÁNÍ Česká republika – Chorvatsko sledovalo přímo na stadionu více než 
38.000 fanoušků. Mezi těmi českými nechyběli zástupci z Vysočiny. 
 Foto: archiv K. Ošmery  

Ohlédnutí za fotbalovým Eurem 2016

Do výsledkové listiny 19. roční-
ku Vysočanského triatlonu se letos 
nesmazatelně zapsali závodníci oddílu 
TT  TJ Spartak Třebíč,spolek. V sobotu 
23. července pokračovala KEPÁK JM 
TT  Liga čtvrtým závodem s názvem 
XTRA IL Vysočany 2016. Závod 
zaznamenal rekordní účast jak v lido-
vém TT  /84/, tak v hlavním „ligovém“ 
závodu /149/.

V lidovém závodu s objemy 0,15 - 8 
- 2,5 km se představila hlavně nastu-
pující generace třebíčských závodníků. 
Celkovým vítězem se stal Tomáš Kaz-
da za 36:35 min a stal se tak i vítězem 
kategorie dorostu. Druhý v této kate-
gorii byl Lukáš Coufal. Mezi doros-
tenkami obsadila 2. místo Roušová 
Natálie před Nikolou Procházkovou a 
Ivanou Jurovou /všichni TR/.

Hlavní závod o objemech 0,7-15-5 
km s účastí, kterou by mu mohl závi-
dět ne jeden závod českého poháru, 
se stal kořistí Tomáše Kroupy z Br-
na /1:05,07h/. Po výborném výkonu 
dosáhl na 3. místo Martin Hanáček, 
kterému tento výsledek přinesl též 
vítězství v kat. 30-39 let /1:07,27h/. 
Na stupních vítězů se představil 
také Milan Procházka, který zvítě-
zil v kat. 50-59 let /23. celkově v čase 
1:13,55h/. 

V této kat. obsadil 6.místo Petr Mejz-
lík. Stejné pořadí obsadil Dušan Pro-
cházka v kat.40-49 let. A do třetice na 
6 místě skončil v kat. 20-29 let Martin 
Man /12.celkově/. Na stupně vítězů se 
postavila také Věra Manová. V kat. žen 
nad 50 let obsadila časem 1:39,20h 
krásné 2. místo. -zt-

Hanáček třetí ve Vysočanech

Třetím místem v běhu na 100 m pře-
kážek pomohla k prvenství českého 
týmu při čtyřutkání ČR – Slovensko 
– Maďarsko – Slovinsko v Miskolci ju-
niorka Spartaku Třebíč Veronika Janíč-
ková. Vítězkou závodu se stala dcera 
bývalého vícebojaře Kateřina Dvořá-
ková, která soupeřkám utekla o více 
než půl vteřiny. Za jejími zády se však 
tvrdě bojovalo o setiny.

Druhá Maďarka Anna Terez Hári 
měla na Veroniku pouhé dvě, svěřen-
kyně trenéra Klinera zas jednu jedi-
nou na Karin Svrčkovou ze Slovenska. 
Družstvo českých juniorek ve čtyřut-
kání zvítězilo, junioři obsadili druhé 

místo za domácími Maďary. Celkové 
prvenství si však z Miskolce odvezla 
česká výprava. 

Z výsledků mezistátního čtyřutká-
ní v Miskolci: 100 m přek: 1. Dvo-
řáková (ČR) 14,01, 2. Hári (Maďar-
sko) 14,64, 3. Janíčková (ČR) 16,65, 
4. Svrčková 14,66, 5. Takácsová 14,70 
(obě Slovensko). Junioři: 1. Maďar-
sko 228 bodů, 2. ČR 207,5, 3. Slovin-
sko 136,5, 4. Slovensko 90. Juniorky: 
1. ČR 245, 2. Maďarsko 195, 3. Slo-
vensko 121, 4. Slovinsko 104. Družstva 
celkově: 1. ČR 452,5, 2. Maďarsko 423, 
3. Slovinsko 240,5, 4. Slovensko 211.
 Milan Zeibert 

Janíčková přispěla k vítězství 
juniorské reprezentace

Mladí baseballisté Třebíče ovládli 
největší turnaj pro děti do deseti let 
v Evropě. Na SuperCupu, který hos-
til areál Tempo Praha, dokázali zví-
tězit v konkurenci dvaceti čtyř nej-
lepších českých týmů včetně osmi 
zahraničních. 

A to jak v turnaji hraném zjedno-
dušenou variantou baseballu, kdy 
hráčům nadhazuje jejich trenér, tak 
v dovednostních soutěžích Masters. 

V sedmileté historii SuperCupu 
se dostali hráči z Vysočiny do fi nále 
počtvrté. Až letos se ale mohli rado-
vat z výhry, a díky prvnímu mís-
tu v dovednostních soutěžích také 
z celkového vítězství.

Kromě zlatých medailí si hráči Tře-
bíče odvezli i řadu individuálních 
ocenění. V hodnocení počítaném ze 

zápasových statistik skončil na prv-
ním místě mezi pálkaři Pavel Jozek 
junior, který také nasbíral nejvíc 
doběhů těsně před dalším zástup-
cem Nuclears Vojtěchem Šabackým. 
Velmi ceněnou statistiku nejvíce 
stažených bodů vyhrál Tomáš Was-
serbauer z Třebíče. Pavel Jozek jr. byl 
navíc vyhlášen nejužitečnějším hrá-
čem.

Na stupně vítězů se zástup-
ci Třebíče dostali i v dovednost-
ních soutěžích. Kateřina Marie 
Kuchaříková byla s časem 12,8 s nej-
rychlejší v homerunovém běhu, 
týmu Nuclears patřila třetí příčka 
v souhře vnitřního pole a díky výbor-
ným výkonům všech členů družstva 
také celkové prvenství v Masters se 
ziskem 4704 bodů. -zt-

Třebíč ovládla největší 
baseballový turnaj v Evropě

Před výkopem nás nutili s moderá-
torem zpívat jakousi hymnu: „Jeden 
za všechny, všichni za jednoho“. Aniž 
bych se chtěl dotknout autorů hudby 
či textu, tak kdyby tato skladba nikdy 
nevznikla, vůbec nic by se nestalo. 

Stejně tak reagovali i fanouš-
ci, kteří ji sborově překřiko-
vali zpěvem lidovky „Vysoký 
jalovec“. Nemile nás překva-
pilo, že téměř dva tisíce Če-
chů vrátilo lístky z důvodu 
strachu o svou bezpečnost. 

Následně je koupili Španě-
lé. Nebylo to nic příjemné-
ho, když nás v našem sektoru 
překřikovali fanoušci soupeře. 
Když k tomu ještě přidám to, 
že někteří hráči se v tisku vyjádřili, aby 
je přijeli fanoušci podpořit, nicméně 
svým rodinným příslušníkům dopo-
ručili, aby zůstali raději doma, nemo-
hl jsem se zbavit myšlenky o pohrdání 
fanoušky i toho, že jsme národ „přizdi-
sráčů“. 

Z tepla obývacího pokoje vyzýváme 
migranty, aby bránili svoji vlast, a sami 
nejsme schopni ani přijet podpořit 
národní reprezentaci, a to jsem osobně 
také odpůrcem migrace.

Co se týká fotbalu jako takového, 
bylo to z naší strany marné, skoro to 
zavánělo ostudou. Proti Španělsku 
mě překvapila hra se třemi krajními 
obránci, s Chorvaty nám pomohl brz-
ký odchod tvůrce jejich hry Modriče a 

přerušení zápasu kvůli výtržnostem. 
Ale jinak mohl být trenér při stano-

vení taktiky odvážnější. Po bitvě je sice 
každý generál, ale Pavel Vrba, coby 
národem vyvolený, se toho měl zhos-
tit lépe. 

Samozřejmě mu i nadále dáváme 
důvěru, přece jen něco dokázal, ale 
určitě bude mít o čem dlouze přemýš-
let. Osobně mu fandím dvojnásob, 
neboť je na den, měsíc i rok narozený 
přesně jako já. 

Potěšilo nás i to, že v hledišti bylo vel-
ké množství fanoušků přímo z Třebíče 
i jejího okolí. 

Zajímavostí bylo, že utkání se Španěl-
skem mával na postranní čáře rozhod-
čí, který je synem nově zvoleného šéfa 
našich sudích, asi už se na to nemoh-
li naši funkcionáři koukat, tak jsme si 
implementovali do čela polského stát-
ního příslušníka.

Před stadionem se nesmělo kouřit, za 
porušení zákazu následovala žlutá kar-
ta od pořadatelů, takže ji někteří z nás 
pochopitelně obdrželi.

Jinak Francie je velmi free 
země, a to ve všem. Pořád-
kumilovnost není její sil-
nou stránkou (asi proto tam 
bylo tak málo odpadkových 
košů) a pro příště víme, že 
si musíme přivézt i vlastní 
záchodová prkénka, neboť 
tato vymoženost se k nim do 
restaurací či benzinek ještě 
nedostala. 

Mají nejdražší mýtné, jaké jsme na 
svých cestách zažili, drahé bylo rovněž 
pivo, tedy spíš něco, co za 6 euro tento 
nápoj jen zdánlivě připomínalo. 

Ale jako lidé byli velmi milí. Místní 
děti se velmi rychle a s perfektní into-
nací učily české fotbalové pokřiky, 
takže kvůli nim byly i napomenuty za 
rušení nočního klidu v kempu, číšní-
ci se zase snažili mluvit česky, většina 
z nich však uměla jen tři slova: „Praha, 
svíčková, miláček“. 

Největší fanouškovský šok nám však 
způsobili Slováci, kteří začali používat 
náš vlastenecký pokřik: „Kdo neskáče, 
není Slovák, hop, hop, hop“.

 Karel Ošmera,
 Třebíč 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel.: 776 143 134

5. - 14. 8. 2016 Černá hora, poho-
ří Durmitor. Jednodenní túry, uby-
tování ve střediska Žabjak (1.450 
m). NP Durmitor je pod záštitu 
UNESCO. Dostaneme se na nejvyšší 
horu Bobotov Kuk (2.523 m) a dal-
ší vrcholy. Čeká nás raft ing na řece 
Tara a Biogradské jezero. Odjezd 
autobusem v 19.00 od AN Třebíč.

6. 8. 2016 Léto v Železných 
horách, turistický pochod v Sobí-
ňově, cíl v hospodě U Štefana, trasy 
pěší 7, 15, 25, 35 a 50 km, cyklo 20, 
40 a 80 km. Podle výstupu z autobu-
su lze dojít do Sobíňova z Krucem-
burku přes skanzen Veselý kopec, z 
Trhové Kamenice přes rozhlednu na 
Zuberském kopci, ze Ždírce údolím 
Doubravy. Odjezd autobusem z Tře-

bíče v 6.56 z AN. Návrat ze Sobíňova 
vlakem v 13.19, 15.24, 17.24.

13. 8. 2016 Krajem malířů Vysoči-
ny, turistický pochod v Hlinsku, start 
v gymnáziu K. V. Raise, trasy pěší 6 až 
50 km, cyklo 20 až 80 km. Trasy vedou 
do oblasti Železných hor na Vese-
lý kopec, Malou Střítež, PR Polom a 
Petrkov. V Hlinsku skanzen Betlém, 
Muzeum Hlinsko a na Veselém kopci 
skanzen. Doprava vlastními auty.

17.- 21. 8. 2016 Krajem Pětilisté 
růže - Velešín, turistická akce, slav-
nostní start ve ČT v 8.00 hodin ve 
Velešíně, trasy denně 13 až 35 km. Ve 
ST se zastavíme v Nových Hradech a 
projdeme si NS Sokolí hnízdo a NS 
Terčino údolí. ČT Římov - Doudlevy 
- Doubravice, PÁ Římov - Velešínský 
hrad - Todeňská hora - Trhové Sviny 
- Borovany, SO Borovany - Trocnov - 
Holkov, rozloučení v SO v sále ve Vele-
šíně na taneční zábavě. Pojedeme auty 
ve ST ráno, návrat v NE.

20. 8. 2016 Třebíč – rozhledny Na 
Kostelíčku a Pekelný kopec - Mastník 
- Sádek - Kojetice (14 km). Sraz v 9.00 
hodin Třebíč – autobusové nádraží. 
Návrat vlakem z Kojetic v 12.21, 
16.21.

27. 8. 2016 Cestami Jaroslava 
Haška, turistický pochod ve Světlé 
nad Sázavou, start v základní škole v 
Lánecké ulici, trasy pěší 10, 20, 30 a 50 
km, cyklo 25, 40, 60 a 80 km. Ve Světlé 
možnost prohlídky Středověkého pod-
zemí. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 

6.09 / z Boroviny v 6.12. Návrat vla-
kem ze Světlé v 13.43, 15.43, 17.43.

27. 8. 2016 Jeseníky, ukončení 
Euroranda na přehradě Dlouhé Strá-
ně. Místo startu: 10.00 – 15.00 hodin 
Horské centrum sportu a zábavy Kou-
ty nad Desnou. 

Tato panevropská akce EURORA N-
DO 2016  má téma ENERGIE a pro-
bíhá od září 2015 až do této závě-
rečné akce, doprovodný program. 
Odjezd individuální, možnost pře-
spání. -zt-

Třebíč se stala na počátku července 
hlavním městem evropského base-
ballu. Svoji pozornost sem ale smě-
řovali příznivci této hry z celého svě-
ta. Areál Na Hvězdě hostil historicky 
největší mistrovství Evropy v katego-
rii žáků do dvanácti let. 

Celkem jedenáct zemí na Vysoči-
ně bojovalo nejen o titul evropského 
šampiona, ale také o dvě postupová 
místa na Mistrovství světa, které se 
bude konat příští rok na Taiwanu. 
Asi proto ani tolik nepřekvapí, že 
výkony jednotlivých týmů sledovali 
prostřednictvím ofi ciální stránky na 
Facebooku lidé v celkem 45 zemích 
světa.

České republice se sice nepodaři-
lo obhájit zlaté medaile z předchozí-
ho mistrovství, ale účast ve fi nále jí 
zaručuje postup na světový šampio-
nát. V něm podlehla Němcům. 

„S předvedeným výkonem jsem spo-
kojený. Důležité bylo vítězství s výbor-
ně hrajícím Rakouskem v základní 
skupině. Celé utkání jsme museli vzdo-

Baseballisté vybojovali postup

ČESKÁ reprezentace s šesticí hráčů Nuclears vybojovala na mistrovství Evropy 
žáků v Třebíči druhé místo a postup na Mistrovství světa. Foto: Robert Vávra

Florbaloví Snipeři z Třebíče opět 
vyrazili na největší světový mládež-
nický turnaj poměřit své síly se sou-
peři, se kterými se v sezóně potkat 
nemohou. Do Prahy letos zavíta-
lo téměř 400 týmů z dvanácti zemí. 
Z Třebíče vyjížděl autobus napěcho-
vaný čtyřmi týmy a velkou skupinou 
fanoušků – rodičů. 

Po loňské, premiérové akci, kdy za 
každý vstřelený gól svým soupeřům 
věnovali Snipeři sto korun na konto 
nemocného Aleše Dennera se letos 
fl orbalisté rozhodli tuto úspěšnou 
výzvu zopakovat. 

Tentokrát půjdou prostředky na 
sbírku pro třebíčskou čtyřletou hol-
čičku Leušku Mácovou. Díky celkem 
38 gólům v sítích soupeřů a dvou-
tisícovému příspěvku členů vedení 
klubu poputuje na konto spravované 
třebíčským sdružením For Jane část-
ka 5.800 korun. -zt-

Florbalisté skórovali 
pro dobrou věc

Pozvání na Velkou 
cenu města Třebíče
Už 34. ročník Velké ceny města Tře-

bíče v běhu na 10 000 m se uskuteční 
v neděli 14. srpna na městském stadi-
oně na ulici manželů Curieových. Pro-
gram začíná v 15 hod stovkou a koulí 
žen, výškou a diskem mužů a současně 
dálkou žactva. 

Pro muže jsou z rámcových disciplín 
dále vypsány    běhy na  100 m a na 
míli, dálka, oštěp a koule, pro ženy 
100 m překážek, dálka, výška, disk 
a oštěp. Žactvo si navíc zazávodí na 
šedesátce a ve výšce. Start hlavního 
závodu na 10 000 m mužů je napláno-
ván na 17 hod. 

Loňským vítězem se stal Pavel 
Dymák z SKP Pardubice, který desít-
ku zaběhl za 32:54,49 min. Jeho čas 
znamenal v českých tabulkách za rok 
2015 23. místo. Ani nejlepší čeští běž-
ci se však loni nedostali pod 30 minut, 
takže ohrožení rekordu mítinku (Emil 
Zátopek 29:29,8 min) je velmi neprav-
děpodobné. -miz-

Doležalová uspěla 
na mistrovství

Dva plavci z Plaveckého oddílu 
Laguna se zúčastnili mistrovství ČR. 
Sára Doležalová reprezentovala Tře-
bíč ve starším žactvu, ročníky 2003 a 
2002, v Ústí nad Labem. 

V konkurenci 600 závodníků z celé 
ČR si Sára vedla velice dobře a dva-
krát se umístila do desátého místa. 
Na 200 metrů motýlek ale vybojova-
la 6. místo a na velice náročnou trať 
800 m kraul 8. místo. 

Do dvacátého místa se umístila v 
disciplínách 200 metrů polohový 
závod, 400 metrů kraul a 100 metrů 
motýlek.

V kategorii mladší žactvo, ročník 
2004, reprezentovala Třebíč Marie 
Fučíková v Brně. V konkurenci 370 
závodníku z celé ČR si Marie zlepši-
la svůj osobní rekord na 800 metrů 
kraul a získala 21. místo. -zt-

rovat tlaku soupeře a hrát soustředěnou 
obranu, kterou podpořil přesný nad-
hoz,“ hodnotí turnaj trenér žákovské 
reprezentace Marián Čočo Krasny.

K fi nálovému utkání s Německem 
pak Čočo dodává: „Dostat od tak sil-
ného soupeře během sedmi směn devět 
bodů není vůbec špatný výsledek. Navíc 

jsme sami dokázali dvakrát skórovat. 
Všichni němečtí hráči byli větší, a to je 
v této dětské kategorii důležitý faktor. 
I bez nejlepšího nadhazovače,  který 
se nám zranil ještě před mistrovstvím, 
jsme dokázali uhrát dobrý výsledek a 
diváci se měli na co dívat.“  -zt-

Velmi teplé počasí provázelo celý 
závod 19. ročníku Běhu neutronů v 
Třebíči. Po předkrmu, který obstaral 
běžecký potěr od batolat až po starší 
žáky, byl v jedenáct hodin odstarto-
ván hlavní závod od kategorií doros-
tu, žen, mužů až po veterány. 

Na trati v krásném prostředí Sadů 
na Polance, údolí řeky Jihlavy až do 
Poušova, dorost absolvoval jeden 
okruh, ženy a muži nad 70 let dva 
okruhy, a muži čtyři okruhy, kte-
ré dohromady dosahovaly rovných 
deset kilometrů.  

Prvenství přijel obhajovat loňský 
vítěz Vladimír Srb z Jihlavy a hned 
od prvních metrů závodu dal najevo, 
že to s vítězstvím myslí vážně. 

Chvíli se mu snažil sekundovat 
nejlepší mílař v Třebíči Josef Ry-
gl. Druhou příčku obsadil Micha-
el Jakoubek z nedalekého Pyšela a 

třetí příčka patřila Janu Čapkovi ze 
Sokola Valeč. Muže nad 40 let vyhrál 
Karel Konečný z třebíčského Atle-
tiku, nad padesát let patřila první 
příčka Petru Motálkovi z TJ Spartak 
Třebíč, mezi muži nad 60 let zvítězil 
Luděk Gross ze Znojma a 70letou 
kategorii vyhrál Vladimír Koukal ze 
Starče.

V ženách si pro vítězství přijela 
z Drnovic Silvie Divišová–Václav-
ková, druhá doběhla domácí Rad-
ka Březnová z TJ Spartak Třebíč a 
třetí Jitka Mahelová z Atletiku Tře-
bíč. Všechny tři se staly vítězkami ve 
svých kategoriích.  

Letošní Běh neutronů byl takovou 
malou generálkou, protože jubilej-
ní dvacátý roční se poběží jako Mis-
trovství České republiky veteránů 
v silničním běhu na deset kilometrů.

 -zt-

Vladimír Srb obhájil vítězství 
na Běhu neutronů v Třebíči
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