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O zachránci dětí vznikl dokument

PŘIJEL KAREL IV.: Slavnosti Tří kápí v Třebíči poctil svou návštěvou Otec vlasti, král a císař Karel IV. Na Podzámeckou se 
dostavil v sobotu 20. srpna odpoledne za doprovodu početné družiny. Stal se také hlavní postavou večerního průvodu od 
baziliky sv. Prokopa Židovským městem. Role Karla IV. se zhostil Michal Miki Lukáč z Divadelního souboru Ampulka. 
 Foto: Antonín Zvěřina  

Dokument o Antonínu Kalino-
vi měl svoji premiéru na židov-
ském festivalu Šamajim 
v Třebíči.   

 Antonín Zvěřina

Premiéra dokumentárního fi lmu 
Děti Antonína Kaliny se uskutečni-
la v pátek 6. srpna v Zadní synagoze 
v Třebíči. Pojednává o třebíčském 
rodákovi, který na sklonku války 
zachránil život téměř tisícovce dětí 
v koncentračním táboře Buchen-
wald.  

Slavnostního promítání se zúčast-
nili tvůrci z České televize, scénáris-
ta Stanislav Motl, produkční Lenka 

Poláková, režisér Pavel Dražan a kame-
raman Libor Stibůrek. Do Třebíče při-
jeli i vzácní hosté Naft ali Fürst z Izrae-
le a Pavel Khon ze Spolkové republiky 
Německo. 

Hlavní motor
Oba dva patřili k dětem, které Kali-

na zachránil. „Musím říct, že hlavním 
motorem realizace celého díla byl Sta-
nislav Motl,“ upozornila ředitelka 
městského kulturního střediska Jaro-
míra Hanáčková. 

Připomněla, že Stanislav Motl 
již dříve vydal knihu Děti Antoní-
na Kaliny, kde podrobně popisoval 
jeho hrdinský čin. Kniha se pak stala 
předlohou pro dokument. 

„V závěru knihy jsem napsal, když 
už pro někoho něco uděláš a riskuješ 
při tom život, nemůžeš počítat s žád-
nou vděčností, musí ti stačit pocit, že 
jsi udělal dobrou věc, a že jsi to udě-
lal proto, že jsi nemohl jinak,“ sdělil 
Motl.

Netajil, že má radost, že se Anto-
nín Kalina, byť už zemřel, oceně-
ní dočkal. „Mám velikou radost, jak 
se k osobnosti Kaliny postavilo město 
Třebíč. Získal i čestné občanství a byla 
mu odhalena pamětní deska,“ naznačil 
Motl.

Následně poděkoval Lence Polákové, 
která se také velkou měrou zasloužila o 
zpracování dokumentu.

 (Pokračování na str. 6)

Zazní melodie 
z muzikálů

Muzikálové nebe uvede Kultur 
Top Třebíč v neděli 16. října od 19 
hodin v Národním domě na Karlo-
vě náměstí v Třebíči. Jedná se o kon-
cert slavných muzikálových melodií. 
Účinkují sólisté Městského divadla 
Brno Ivana Odehnalová, Jana Musi-
lová, Petr Štěpán a Lukáš Vlček. 
Doplní je členky baletního souboru.   

 -zt-

K dispozici bude 
chléb a máslo

Jarmark BIO/EKO a výrobků s 
označením Vysočina Regionální 
produkt se uskuteční v pátek 8. září 
na Karlově náměstí od 8.30 do 16 
hodin. Kromě bohaté nabídky nej-
různějšího zboží tam mohou náv-
štěvníci zdarma ochutnat čerstvý 
chléb se stloukaným máslem. Nově 
tam budou sladkovodní ryby, pro-
jekt ryba na talíř a kuchařská show. 

 -zt-

Koná se 
Den charity

Den charity - Charita – místo vel-
kých setkání se uskuteční ve středu 
21. září od 10 do 17 hodin v Třebí-
či na Karlově náměstí. Charita tam 
bude prezentovat svoje služby a pro-
dávat výrobky. Zájemci si mohou 
například nechat změřit tlak. Od 
13.30 hodin na náměstí vystoupí žá-
ci Základní umělecké školy Fórum, 
od 15 hodin zahraje skupina  Kolo-
wrath a od 16 hodin se představí rap-
per Freedy. -zt-

Procházka začne 
instruktáží

Podzimní vycházka s hůlkami se 
uskuteční v neděli 18. září. Akce 
startuje od patnácti hodin na Potoce. 
Procházka začíná krátkou instruk-
táží. Celková délka trasy trvá dvě až 
dvě a půl hodiny.  -zt-
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Rekonstrukce mostu a 
náměstí přináší komplikace 
řidičům i podnikatelům. 

 Antonín Zvěřina

Stavební práce začaly na Komen-
ského náměstí v Třebíči. Místosta-
rostarosta Vladimír Malý naznačil, 
že rekonstrukce se uskutečňuje na 
základě výstavby navazujícího nové-
ho mostu přes řeku Jihlavu. 

„V rámci stavebních úprav se bude 
rekonstruovat celá vozovka až po 
silnici I/23 u Úřadu práce,“ pozna-
menal Malý. Křižovatka u Jihlavské 
brány dostane nové semafory, rekon-
strukce se dotkne inženýrských sítí. 
Uzavírka silnice skončí společně 
s dokončením Podklášterského mos-
tu 15. prosince. 

Na náměstí se také provede před-
láždění chodníků a v prostoru se 
upraví zeleň. Po dohodě s policií 
zůstalo v provozu parkoviště, na kte-
ré se najíždí provizorním novým 
vjezdem ze silnice I/23 ve směru od 

Masarykova náměstí. Stávající výjezd 
zůstal zachován, na křižovatce u Úřa-
du práce se ale může odbočit pouze 
vpravo ve směru na Jihlavu.

„Samozřejmě v době, kdy se budou 
pokládat povrchy, dojde k dalším ome-

zením. O těch budeme veřejnost včas 
informovat,“ upozornil Malý. Rekon-
strukce si vyžádá zhruba dvanáct 
milionů korun. 

Město požádalo o dotaci na auto-
busové zastávky, která by měla 

pomoci částkou asi pět milionů 
korun. Práce město provede bez 
ohledu na to, zda tuto dotaci získá. 
„Pokud získáme další dotaci, budeme 
pokračovat v rekonstrukci centrálního 
Karlova náměstí,“ poukázal Malý.   

Radní Marie Černá netajila, že po 
uzavření Podklášterského mostu si 
na pokles tržeb stěžují podnikate-
lé. Klesly jim až o 30 procent. Uza-
vírka Komenského náměstí jim při-
nesla další komplikace. Pokud jde o 
Karlovo náměstí Černá vysvětlila, že 
důležité bude rozhodnutí zastupitel-
stva, které se sejde v září. 

„Musí rozhodnout, zda budeme 
pokračovat v dalším stupni projektové 
dokumentace,“ poznamenala. Upo-
zornila, že město musí také vyhod-
notit anketu, která se uskutečnila 
mezi obyvateli města.  

Poukázala, že práce na rekonstruk-
ci sítí budou pokračovat. Pokud 
by se podařilo sladit veškeré kroky 
při přípravě rekonstrukce náměstí, 
mohlo by se začít na sklonku příští-
ho roku.  

PRÁCE na rekonstrukci Komenského náměstí pokračují.
 Foto: Antonín Zvěřina

Začala úprava Komenského náměstí

Další preventivně výchovná akce 
v rámci osvětové kampaně Evrop-
ský týden mobility „Prvňáčci na 
přechodech“ se uskuteční v Třebíči 
v pondělí 19. a v úterý 20. září letos 
již pošesté. Koná se u Základní školy 
Horka-Domky Václavské náměstí a 
Základní školy Kpt. Jaroše. 

Probíhá díky spolupráci těchto 
subjektů: Městská policie Třebíč, 
Aktiv Besip, Zdravé město a Měst-
ský úřad Třebíč odbor správních čin-
ností. Děti z prvních tříd se nejprve 
jen teoreticky seznamují s pravidly 
správného přecházení. Většinou si 
opakují, co se naučily již ve školce.

Pracuje s nimi preventistka krimi-
nality Lucie Šerková. 

Potom následuje praxe. Dětem 
jsou vytvářeny a simulovány reál-
né situace, ke kterým může běžně v 
provozu docházet. Například jedno 

auto dítě pustí, ale druhý řidič před-
nost nedává.

Nejpůsobivější je pravděpodobně 
ukázka přímo na silnici. Zkušební 
komisař sedá za volat auta a rozjíždí 
se k přechodu. Právě na něm „pře-
chází“ Vendelín Neopatrný, fi gurína. 
Děti vidí, co se může stát, když auto 
stihne přibrzdit. Ale vidí i druhý pří-
pad, když řidič nedobrzdí a srazí 
„malého školáka.“

Figurína Vendelín Neopatrný je 
vzrůstem velký jako prvňáček. Vyro-
bily ho učitelky z Mateřské školy 
Bartuškova. K výuce je používán čty-
ři roky. Loni musel projít opravou. 
Cílem akce je působit na děti pre-
ventivně a výchovně. Nácvik správ-
ného přecházení v konkrétním sil-
ničním provozu má v tomto případě 
pro bezpečnost dětí nezastupitelný 
význam.  -zt-

Děti se budou učit přecházet

Svoji propagaci má město Třebíč 
až v daleké Číně. „S touto zemí jsme 
začali spolupracovat, už se uskutečnila 
výměna studentů, máme partnerskou 
spolupráci s městem Yichang,“ nazna-
čila radní Marie Černá. 

Na město Třebíč se obrátila fi rma 
sídlící v Šanghaji, která nabídla pro-
pagaci na čínském internetu a soci-
álních sítích. „Do těch z venku nemá-
me přístup a ani čínská veřejnost nemá 
přístup do sítí mimo tuto zemi,“ podo-
tkla Černá. 

Zdůraznila, že i Třebíč zaznamená-
vá nárůst čínských turistů. Bohužel 
zatím je nemůže uspokojit co se tý-
če komfortu ubytovacích kapacit. 
„Jedná se většinou o skupinové zájezdy. 
Propagace by nám měla pomoci oslo-
vit i individuální turisty,“ poznamena-
la Černá. Veškeré informace budou 
v čínštině a ty si bude fi rma staho-
vat a překládat z třebíčských webů a 
sociálních sítí. 

„Smlouvu jsme uzavřeli na jeden rok. 

Firma nám slíbila nárůst turistů u nás 
zhruba o dva tisíce osob. Začala pla-
tit od počátku září a skončí posledním 
dnem v srpnu příštího roku,“ vysvětlila 
Černá. Pak město propagaci vyhod-
notí. Poplatek za služby činí 7.800 
euro. Polovinu splatí město letos, 
druhou polovinu v příštím roce.    
 -zt-

Představí město v Číně

O umístění dvou digitálních úřed-
ních deset rozhodla rada města v Třebí-
či. „Jedná se o povinně zveřejňované infor-
mace. Zatím to máme vyřešené papírovou 
formou na Karlově náměstí, kde je umís-
těných několik vitrín,“ podotkl starosta 
Pavel Janata.  

Upozornil, že město problém řeší 
s předstihem vzhledem k revitaliza-
ci centrálního náměstí. „Tyto elektro-

nické desky budou dvě. Jedna na Masa-
rykově náměstí umístěná do vchodu do 
městského úřadu bude přístupná 24 
hodin,“ naznačil Janata. Druhou des-
ku, jejíž obsah bude totožný, si budou 
moci zájemci prohlédnout v průcho-
du z Karlova na Komenského náměs-
tí. Janata netajil, že desky musí být na 
svá místa umístěné dřív, než se odstraní 
papírové vitríny z Karlova náměstí.   -zt-

Umístí dvě úřední desky

Předměty nalezené při restaurování 
kamenného kříže v Litoltově ulici pře-
dal třebíčský starosta Pavel Janata Jaro-
slavu Martínkovi, řediteli Muzea Vyso-
činy v Třebíči. 

Kamenný kříž na Litoltově uli-
ci je kulturní památkou, evidovanou 
v  seznamu kulturních památek Čes-
ké republiky, a je ve vlastnictví města 
Třebíče.  Kříž s litinovým korpusem 
Krista odborně restauroval akademic-
ký sochař a restaurátor Martin Kova-
řík v roce 2014, v restaurátorském ate-

liéru ve Svratce. Při zahájení prací byla 
v dutině kamenné soklové části kříže 
objevena časová schránka z doby vzty-
čení kříže v roce 1869.  Mosazná schrá-
na obsahovala drobné dobové mince a 
listiny.  

Schránku i s obsahem, zejména lis-
tiny, odborně ošetřil a restauroval 
Radomír Slovik z Litomyšle. Muze-
um Vysočiny Třebíč jako specializo-
vané odborné pracoviště zajistí veške-
ré potřebné podmínky pro uchování 
časové schránky. -zt-

Starosta předal nálezy
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Páté největší náměstí v České 
republice čeká náročná rekon-
strukce.

 Antonín Zvěřina

Úpravu centrálního náměstí, podle 
posledních zpráv pátého největšího 
v republice, připravuje město Třebíč. 
V rámci této rozsáhlé akce připravilo 
nejen pro obyvatele Třebíče rozsáh-
lou anketu, kde se mohli vyjádřit, co 
jim na náměstí chybí či co by zacho-
vali.

Průzkumu se zúčastnilo 1.180 
respondentů, z toho 959 elektronic-
ky a 221 v papírové formě. To příliš 
nepotěšilo starosta Pavla Janatu, kte-
rý předpokládal větší zájem a účast 
obyvatel města a návštěvníků.

„Očekával jsem, že se zapojí pře-
ce jenom více občanů. Názory všech 
zúčastněných bereme velmi vážně a 
jenom z toho, že více než dvě třetiny 
respondentů navštěvují náměstí něko-
likrát týdně je zřejmé, že pro většinu 
Třebíčanů je Karlovo náměstí důleži-
tou součástí jejich života. I proto mu 
radnice věnuje takovou pozornost,“ 
reagoval na výsledky ankety starosta 
Pavel Janata.

Častěji ženy
Radní Marii Černou naopak potě-

šil zájem lidí mladšího věku. Pouká-
zala, že anketa více zaujala ženy, než 
muže. Jako nejčastější účel návštěvy 
Karlova náměstí uváděli responden-
ti z 30 procent obchody a služby, ze 
17 procent účast na společenských 
a kulturních akcích a z 16 procent 
návštěvu úřadu. 

„Lidé také oceňují kulturní akce, kte-
ré se na náměstí dějí. Často využíva-
jí náměstí jako přestupnou stanici při 
cestě hromadnou autobusovou dopra-
vou,“ poznamenala Černá. Téměř 
70 procent respondentů uvedlo, že 
náměstí navštěvuje několikrát týdně. 

„Z toho usuzujeme, že náměstí zají-
má spoustu lidí. S oblibou říkám, že 
je to obývák města,“ naznačila radní 
Černá. Lidem, kteří se ankety zúčast-
nili, se nejvíce líbí historická atmo-
sféra prostoru, soustředěná nabídka 
obchodů a služeb, ale také možnost 
setkávání se s lidmi, kulturní akce, 
zastávky autobusové dopravy a mož-
nost parkování. 

Co na náměstí nesmí chybět - na 
tuto anketní otázku odpovědě-
lo téměř 19 procent responden-
tů. Uvedli, že nesmí chybět místo 
pro posezení a odpočinek. Patnác-
ti procentům Třebíčanům by nejví-
ce chyběly letní zahrádky kaváren a 
restaurací a 14,5 procentům tržiště 
s ovocem a zeleninou. 

Chtějí vodu
Sestupně v žebříčku následně 

lidem nejvíce chybí vodní prvky, 
zastávky městské autobusové dopra-
vy, místo pro parkování, zóna se 
sníženou rychlostí a kvalitní mobi-
liář. Téměř všichni chtějí na náměstí 
kašny a více zeleně. 

Pouze čtrnáct procent responden-

tů nechce na náměstí vodní prvky. 
Naproti tomu 86 procent odpoví-
dajících je chce na náměstí vrátit, 
z toho 41 procent si přeje jednu kaš-
nu v moderním a druhou v historic-
kém stylu. 

Ve srovnání s navrženou studií si 
62 procent respondentů přeje více 
zeleně a 34 procent lidí souhla-
sí s množstvím zeleně, navrženým 
ve studii. „To bylo i naší snahou, ale 
památkáři se postavili proti. Určitě 
to ještě zkusíme prosadit,“ netajila 
Černá. 

Více než polovina lidí chce na 
náměstí stejný nebo vyšší počet par-
kovacích stání. Pro tyto dvě mož-
nosti se vyslovilo 53 procent respon-
dentů, naproti tomu 27 procent by 
chtělo parkovací místa omezit a 20 
procent tvrdí, že na náměstí by par-
kování nemělo být vůbec. 

Velmi vyrovnaná je otázka na roz-
sah individuální dopravy. Pro ome-
zení nebo úplné vymýcení se vyslovi-
lo 56 procent respondentů, zachovat 
současný rozsah nebo rozšířit dopra-
vu chce 44 procent z nich.

Doprava zůstane
Očividně jednoznačnější názor 

mají Třebíčané na městskou auto-
busovou     dopravu.   Pro zachování 
zastávek     na   Karlově   náměstí je 
85 procent respondentů, pro vymís-
tění pouhých patnáct procent.

Naproti tomu s rozsahem ploch 
pro pěší a pro pořádání kulturních 
a společenských akcí jsou účastní-
ci ankety  spokojeni. Pro zachování 
velikosti ploch hlasovalo 61 procent 
a 38 procent pro jejich rozšíření. 
Pouhé jedno procento hlasujících by 
chtělo plochy pro pěší omezit.

„Překvapilo nás, že patnáct procent 
respondentů v Třebíči nebydlelo. Před-
pokládáme, že mají k Třebíči blízký 
vztah, třeba tady pracují, a proto je 
tato problematika zajímá,“ pozname-
nala Černá.

Z písemných komentářů se jich 
nejvíce objevilo v oblasti zeleně. Ta 
by mohla pomoci při zastíňování 
zastávek a laviček pro posezení před 
příjezdem autobusů. Komentáře se 
často zabývaly parkováním, k rarit-
ním patřil přesun parkoviště před 
radnici. 

Účastníky ankety také zajímalo, 
zda z náměstí zmizí veřejné toalety. 
„Můžeme je ujistit, že nikoli. Součas-
né nejsou bezbariérové a jejich rekon-
strukce by byla poměrně nákladná. 
Můžeme je umístit do dvou lokalit a 
nyní zkoumáme, která bude lépe vyho-
vovat z hlediska kapacitního i hygie-
nického,“ naznačila Černá. 

Velký zájem tak vyvolaly lavičky a 
mobiliář jako celek. Názory požado-
valy u laviček i výšku též pro senio-
ry, či opěradla, a aby se nacházely 
ve stínu. Podpořily také městskou 
hromadnou dopravu na náměstí a 
vznik kašen. Zazněly připomínky, 
které požadovaly více programů na 
náměstí a také stížnosti na reklamy 
na chodnících.

Černá připomněla, že další osud 
Karlova náměstí mají v rukou zastu-
pitelé na zářijovém zasedání, kteří 
musí další kroky posvětit. Připomně-
la, že na vzhled kašen hodlá město 
vyhlásit architektonickou soutěž. 

Další schůzka
Město na počátku září uskuteč-

ní další schůzku s obchodníky, kteří 
provozují prodejny na náměstí. Ta 

by měla naznačit i jejich požadavky. 
„To bude i další zdroj námětů,“ při-
znala Černá. 

Doplnila, že se názory z podob-
né ankety před čtrnácti lety příliš 
nezměnily. Tehdy Třebíčané byli 
pro omezení individuální dopravy, 
pro omezení parkovacích stání, pro 
vrácení vodních prvků a zachování 
tržiště i zastávek městské hromad-
né dopravy. Černá připomněla, že 
v dávné minulosti byly na náměs-
tí tři kašny. Sloužily jako zásobárna 
vody a také jako napajedla pro zvířa-
ta například během trhů. Nyní jejich 
význam bude zcela odlišný, proto 
město zajímal názor veřejnosti. 

„Musíme si uvědomit, že sítě se na 
náměstí opravit musí. I proto měs-
to hledá způsob, jak provést celkovou 
rekonstrukci prostoru,“ podotkla Čer-
ná. Náklady pouze odhaduje na část-
ku přibližně sto milionů korun. 

Černá dále uvedla, že město se 
zabývá omezením možností parko-
vání na náměstí co se týče doby. Stej-
ně tak bude hledat možnosti omeze-
ní průjezdu náměstí.  

„Náměstí chceme opravovat z toho 
důvodu, že od poslední rekonstruk-
ce uplynulo zhruba padesát let a to je 
období, kdy by se k tomu mělo přistou-
pit. I bez naší aktivity by došlo k opra-
vě sítí a to je příležitost rekonstrukci 
uskutečnit komplexně,“ nastínila radní 
Černá.

Zdůraznila, že náměstí se stane také 
bezbariérovým. Vyvrátila myšlenku, 
že by se mohl z komplexu bývalého 
supermarketu na Jejkově vybudovat 
parkovací dům. „Cena padesát milio-
nů korun za odkup objektu, nehledě na 
další náklady, pro nás byla nepřijatel-
ná,“ poznamenala Černá.  

KA RLOVO náměstí v Třebíči slouží často k pořádání různých akcí pro širokou veřejnost. 
 Ilustrační foto: Antonín Zvěřina

Připravuje se úprava Karlova náměstí
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Výrobní závod FRA EN-
KISCHE CZ byl v Okříš-
kách vybudován v roce 
2007. Nové prostory 
nahradily menší, v té době 
již nevyhovující výrob-
ní prostory v Jihlavě, kde 
společnost zahájila svoji 
podnikatelskou činnost 
již v roce 2004. 

Společnost se od té doby 
změnila takřka k nepoznání. 
Z původní stovky zaměstnan-
ců jich nyní v okříšském závo-
dě pracuje už více než devět 
set. Firma však i nadále plně ctí 
své fi remní hodnoty a zejména 
pak poslání rodinné společnos-
ti, a dodnes je v rukou zástup-
ců rodiny Kirchnerů, která před 
110 lety společnost v němec-
kém Königsbergu založila. 

Skupina FRÄNKISCHE ny-
ní zaměstnává více než tři tisí-
ce zaměstnanců, a to v 15 svě-
tových lokacích, a je partnerem 
pro propracovaná a technolo-
gicky vyspělá řešení v oblasti 

plastových trubek a komponen-
tů pro celé spektrum zákazní-
ků strojírenského, zejména pak 
automobilového průmyslu. 

Nedostatek pracovních sil, 
se kterým se potýká většina 
zaměstnavatelů nejen třebíč-
ského regionu, je však velkým 
tématem i v okříšském výrob-
ním závodě. 

„Procházíme obdobím opravdu 
prudké výrobní expanze. V obdo-
bí letních prázdnin u nás pra-
covalo více než 100 brigádníků, 
převážně z řad studentů střed-
ních, ale i vysokých škol, což nám 
velmi pomohlo. Trvale však potře-
bujeme navýšit počet stálých pra-
covníků řádově o desítky,“ uvá-
dí Martin Klusáček, personální 

ředitel společnosti FRA ENKIS-
CHE CZ s.r.o. 

Nejen z tohoto důvodu spo-
lečnost například dlouhodobě 
spolupracuje se Střední Prů-
myslovou školou v Třebíči, kdy 
studenti této školy mají školní 
praxi v tomto výrobním závo-
dě povinnou v rámci své výu-
ky. „V naší společnosti se studenti 
seznámí zejména s extruzí, což je 
specializovaná výrobní metoda, v 
rámci které vzniká ze základního 
granulátu hotová plastová trub-
ka. Pevně věříme, že studentům 
se u nás zalíbí a po skončení školy 
u nás někteří z nich najdou trvalé 
pracovní uplatnění,“ hovoří dále 
Martin Klusáček. 

S narůstajícím počtem pro-
jektů, které od zákazníků spo-
lečnost FRA ENKISCHE CZ 
získává, však roste nejen počet 
zaměstnanců ve výrobě, ale také 
počet zaměstnanců v ostatních 
odděleních. Společnost tak hle-
dá například pracovníky na spe-
cializovaná technická místa v 
oblasti konstrukce či v kvalitě.  

Zaměstnání ve FRÄNKISCHE 
– zázemí a jistota pod jednou střechou
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(Dokončení ze str. 1)
 Připustil, že prosadit natáčení nebylo 

jednoduché, protože o osobě Kaliny se 
příliš v minulosti nemluvilo. 

„Nezměnila to ani skutečnost, když mu 
prezident republiky Miloš Zeman udě-
lil státní vyznamenání,“ poukázal Motl. 
Podotkl, že jeho i ostatní lidi ve štá-
bu natáčení velice ovlivnilo v kladném 
směru. 

Záběry se natáčely ve čtyřech zemích, 
v Izraeli, ve Spolkové republice Němec-
ko, na Slovensku a pochopitelně v Čes-
ké republice. Ve všech se štáb setkal 
s pochopením a lidé jim vycházeli 
vstříc. 

Američan pomohl
„Musím říct, že v USA žije velice dob-

rý režisér Steve Moskovic. Jedná se o syna 
jednoho ze zachráněných dětí. Vůbec jsme 
se neznali a oba jsme pracovali na stejném 
tématu. On začal v roce 2009 točit doku-
ment ve své produkci, který je příběhem 
čtyř zachráněných dětí,“ uvedl Motl.

Doplnil, že v něm vystupují i oba 
přítomní pánové. Film se jmenoval 
Kinderblock 66. Následně se oba páno-
vé seznámili a poznatky Moskovice také 
přispěly ke zdárnému dílu. Zmínil se o 
Hanáčkové, která prosadila, aby se pre-
miéra fi lmu uskutečnila právě v Třebíči.    

„Také jsem rád, že jsem mohl poznat 
tyto dva pány. Po tom všem, co prožili, tak 
si v sobě uchovali optimismus. Mají obrov-
skou životní sílu, kterou dokáží předávat 
lidem ve svém okolí. Pokud jde o Kalinu, 
nikdy se nezmiňoval, co v Buchenwaldu 
učinil,“ upozornil Motl. 

To byl i důvod, proč se o Kalinovi 
dozvěděl až v polovině devadesátých 
let minulého století. Dokument pak 
považuje za jeden ze svých největších 
úspěchů, které v životě dokázal. 

O získání nejvyššího ocenění v Izrae-
li Spravedlivý mezi národy se zasloužil 
Naft ali Fürst. Netajil, že se na tom 
podílelo víc lidí, díky nimž se podaři-
lo shromáždit tolik dokumentů, že pří-
slušná komise toto ocenění pro Antoní-
na Kalinu odsouhlasila.   

Mluvil i o koncentračním táboru 
Buchewald, kdy zdůraznil, že se na 
záchraně nepodílel jen jeden člověk, 
ale že to byla rozsáhlá síť statečných li-
dí, z nichž vynikal právě Antonín Kali-
na.  „Na to, že jsem se podílel na dosažení 
vyznamenání pro Kalinu jsem velice pyš-
ný,“ uvedl Fürst. 

Hanáčková upozornila, že právě toto 
vyznamenání udělené v roce 2012 
vzbudilo zájem o Kalinovu osobnost 
v Třebíči. Shodou náhod se podařilo i 
vypátrat jeho příbuzné, kteří ve městě 
stále ještě bydlí.   

Počáteční nedůvěra
Pak se zeptala Pavla Khona, zda si na 

osobnost Kaliny pamatuje. „Nepama-
tuji si na něho příliš detailně. Když jsem 
přišel do dětského bloku číslo 66, byl jsem 
ve velice špatném zdravotním stavu,“ 
naznačil.

Netajil, že před tím čtrnáct dní ces-
toval do Buchenwaldu z Osvětimi a 
nebylo to na přelomu ledna a úno-
ra jednoduché. „Zpočátku jsem byl na 
jiném bloku, než jsem se dostal na blok 
66. Neměl jsem ani tušení, že je to dětský 
blok. Setkal jsem se tam se známým ješ-
tě z Prahy, doktorem Jindřichem Flusse-
rem, který byl Kalinovou pravou rukou,“ 
vzpomínal. 

Netajil, že vedoucí bloku byli často 
surovci, kteří se s vězni nemazlili. Čas-
to je i zabíjeli. „Proto jsem se mu snažil 
vyhýbat, měl jsem z něj po zkušenostech 
strach,“ poznamenal Khon. Teprve 
postupem času zjistil, že se Kalina cho-
vá úplně jinak. 

„Ale když jsem se vrátil z koncentrační-
ho tábora, vlastně jsem si neuvědomoval, 
kdo to byl. Ale takových lidí jako on bylo 
opravdu málo,“ poukázal Khon. Pro-
dukční Poláková poukázala, že prosa-
dit natáčení se podařilo díky osobnosti 
Stanislava Motla.

„Vždy má perfektně připravený scénář, 
takže se natáčení neprodlužuje, což se u 
jiných autorů často říct nedá,“ uvedla. 
Svoji roli sehrálo i to, že Kalina zachrá-
nil děti v koncentračním táboře, to je 
celosvětově zcela ojedinělé.  

Netajila, že se nepodařilo natočit vše, 
co tvůrci chtěli, aby se v dokumentu 
objevilo. „To se nepodaří nikdy,“ netajila 
Poláková. 

Bude to překvapení
To potvrdil i Motl, že se do 52 

minut trvajícího dokumentu opravdu 
všechno nevešlo. Scénáristu násled-
ně pochválil i režisér Dražan. Poláková 
doplnila, že pro mnoho lidí bude doku-
ment překvapením, protože o Kalinovi 
nic nevědí. 

Připustila, že Česká televize tento 
dokument bude nabízet i do zahraničí 
po promítnutí v televizi zhruba v polo-
vině října. Ke slovu se dostal opět Pavel 
Khon, že impulsem pro něj zajímat se 
opět o osobu Kaliny, byl zmiňovaný 
americký fi lm. 

„Oslovil mě jeho režisér a já byl ochoten 
spolupracovat,“ naznačil Khon. I v tom-
to dokumentu se nakonec některé 
záběry natáčení s ním neobjevily. „Ale 
měl jsem možnost si opět na tu dobu 
vzpomenout,“ přiznal.

Třebíčský místostarosta Pavel Pacal 
potvrdil, že příběh i pro něj znamená 
mnoho. „Je mi ctí, že mohu sedět v tak 
významné společnosti,“ upozornil. Dopl-
nil, že se lidé na radnici okamžitě shod-
li, že je potřeba tento příběh nadále při-
pomínat. 

Má radost, že se podařilo příběh zpo-

pularizovat a ví o něm veřejnost. Město 
proto plánuje v židovské čtvrti vybudo-
vat muzeum holocaustu, které ponese 
Kalinovo jméno. Pokud jde o věk, Naf-
tali Fürstovi bylo v roce 1945 dvanáct 
let, Pavlu Khonovi patnáct let. 

Při promítání se diváci dozvědě-
li, že dokument mapuje osudy dvou 
lidí, Naft ali Fürsta a Antonína Kali-
ny. Netají, že Kalina byl předváleč-
ný komunista a ve svých postojích 
nesmlouvavý člověk. To mu ovšem 
nebránilo, aby pomáhal i lidem, kteří 
měli jiné názory. 

Více už zájemci uvidí přímo v doku-
mentu. Co se stalo s oběma chlapci 
po válce? Pavel Khon pracoval dlouhá 
léta v redakci rozhlasové stanice Svo-
bodná Evropa. Rodina Naft ali Fürsta 
se po puči v roce 1948 vystěhovala do 
Izraele. 

Po promítnutí dokumentu násle-
dovala krátká beseda s diváky. Prv-
ní dotaz, proč dokument vznikl až 26 
let po Kalinově smrti. Stanislav Motl 
zopakoval, že se o Kalinovi dozvěděl až 
po cestě do Izraele v polovině devade-
sátých let a věnoval mu kapitolu v kni-
ze Oběti a vrazi.

Nemohl najít příbuzné
Ta vyšla v roce 2009. „Měl jsem pro-

blém, že jsem dlouho nemohl najít jeho 
příbuzné. Věděl jsem, že je z Třebíče a 
že měl mnoho sourozenců. Před několi-
ka lety jsem se Šamajimu účastnil a taky 
naznačil, že hledám příbuzné,“ vzpomí-
nal Motl. 

To se mu podařilo až s pomocí ředi-
telky městského kulturního střediska 
Hanáčkové v roce 2013. Připomněl, 
že již existovala nahrávka z roku 1988, 
kterou s Kalinou točily dvě redaktor-
ky z USA. Ukázky jsou vidět i v doku-
mentu.

Dále mu pomohly k objasnění celé 
akce dva spisy, Jindřicha Fusslera a 
Antonína Kaliny, kde události nejen 
v koncentračním táboře popisují. 
„Teprve když jsem měl všechny dokumen-
ty pohromadě, mohli jsme se pustit do 
natáčení. A měl jsem štěstí na Českou tele-
vizi Ostrava, která mi vyšla vstříc,“ po-
dotkl Kalina. 

Doplnil, že když se dozvěděl, že se 
dokument bude točit, seděl se svou 
mladší sestrou v Praze v kavárně, ač 
není žádný kavárenský povaleč. Ta 
zpráva ho natolik potěšila, že vypil na 
oslavu dva panáky.  

Naznačil, že se stále považuje za 
Čechoslováka a Kalinu objevili sloven-
ští židé. Rodina Naft ali Fürsta pochá-
zela ze Slovenska. A opět připomněl 
skvělý dokument amerického režiséra 
Stevena Maskovice, který se bohužel 
v České republice nikdy nepromítal. 

„Ale v něm bylo málo zmínek o Kalino-
vi. Chtěl jsem jeho osobu popsat detailně-
ji,“ poznamenal Motl. Další dotaz smě-
řoval k tomu, kde se nachází seznam 
vězňů bloku 66, který si Kalina psal. 
Naft ali Fürst přiznal, že ho vlastní. 

Do diskuze se přihlásila přítomná 
vnučka Jindřicha Flussera a kromě dí-
ků tvůrcům chtěla vědět, kdy se Pavel 
Khon s jejím dědečkem poprvé sezná-
mil.

Soukromá výuka
„Znal jsem ho jako mladíka. Myslím si, 

že když bylo židovským dětem zakázáno 
chodit do školy, tak mě soukromě společ-
ně s několika dalšími dětmi učil. Což bylo 
samozřejmě tajné,“ odpověděl Khon.

Později se s ním setkal za dramatič-
tějších okolností. To když byl trans-
portován z tábora Březinka do vedlej-
šího tábora se svým bratrem. Tam se 
opět setkal s Jindřichem Flusserem, 
který pracoval v tamní nemocnici jako 
pomocný lékař.

„Můj bratr byl o dva roky starší než já a 
onemocněl a nemohl chodit do práce. Do 
ní jsme chodili každý den asi deset kilo-
metrů. Vstávali jsme v pět hodin ráno, těž-
ce jsme pracovali a večer v osm hodin jsme 
se vraceli zpátky,“ přiblížil Khon.

Za dva dny chtěl bratra navštívit a zjis-
til, že celý nemocniční blok je prázdný. 
„Nevěděl jsem, kam se můj bratr dostal. 
Dozvěděl jsem se to, až jsem se vrátil po 
třech letech věznění. Setkal jsem se o něko-
lik roků později s Jindřichem Flusserem 
a ten mi řekl, že čas od času se nemocni-
ce zlikvidovala a všichni nemocní skončili 
v plynových komorách,“ uzavřel vyprávě-
ní Pavel Khon. 

ZLEVA scenárista Stanislav Motl, Naft ali Fürst z Izraele a Pavel Khon ze Spolkové republiky Německo.
 Foto: Antonín Zvěřina

O zachránci dětí vznikl dokument
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covních míst. 



STRANA 8 TN - ZÁŘÍ 2016Aktuality

Pět studentů ze Střední prů-
myslové školy v Třebíči se zúčast-
nilo setkání kovářů ve Francii. 

 Antonín Zvěřina

Ve francouzském městečku Saint-
Martin-la-Plaine se letos v červnu 
uskutečnilo týdenní setkání kovářů z 
celé Francie. Již počtvrté byli pozvá-
ni také žáci oboru Uměleckořemeslné 
zpracování kovů ze Střední průmys-
lové školy v Třebíči, aby se pochlubili 
svým uměním.

Společně se slovenskými mladý-
mi kováři jsou vždy vřele přivítáni. 
Každoročně přivážejí s sebou na ukáz-
ku své výrobky, které nezapřou fanta-
zii a tvůrčího ducha. Letos se setkání 
zúčastnili žáci Jaroslav Bílý, Lubomír 
Krátký, Matěj Vacek, Ondřej Vávra a 
Jan Švarc. Doprovázeli je mistři Martin 
Kosielski a Slavomír Hlaváč. Nepostra-
datelnou byla také tlumočnice Lucie 
Machová. Mladí účastníci zodpověděli 
několik dotazů.

Byli jste na setkání poprvé?
Matěj: Ve Francii jsem byl popr-

vé. Nevěděl jsem do čeho jdu. Všichni 
mi říkali, že to bude super. Když jsme 
přijeli do Rive-de-Gier, kde jsme byli 
ubytovaní, rychle jsem pochopil, že 
se tady ničeho bát nemusím. Lidi byli 
úplně jiní než v Česku. Byli přátelští, 
pohostinní a ochotní, jako například 
náš hostitel Roland.

Jarda: Já jsem byl na této akci již 
podruhé. Mám štěstí, že účastníci 
jsou vybíraní podle prospěchu ve ško-
le. Vyplatí se mi nebrat nic na lehkou 
váhu.

Jak jste se domlouvali?
Matěj: Po prvním seznamovacím 

večeru jsme všichni byli přátelé, byli 
si rovni a cítili se na stejné vlně. Přes-
tože francouzsky neumíme, dorozu-
měli jsme se. Povídali jsme anglicky. 
Asi poprvé v životě se mi k něčemu 
hodila. 

Co obnášelo setkání kovářů?
Ondra: Na setkání jsme strávili nej-

více času. V pátek v podvečer jsme se 
sešli a celý víkend jsme pracovali na 
společném díle. V tomto roce se vyrá-
běl vývěsní štít. Organizátoři měli vše 
vzorně připravené. Každý ze zúčast-
něných kovářů dostal nějaký úkol, 
my jsme vyráběli symboly kovářství – 
kovadlinu, kleště a kladivo.

V neděli odpoledne se všechny práce 
zkompletovaly a mohli jsme se radovat 
ze společného díla. Kování bylo super, 
každý se mohl obrátit na kohokoli 
s žádostí o pomoc. Nikdy se nestalo, že 
by byl odmítnut. Byl to nezapomenu-
telný zážitek.

Honza: Kdo tam nikdy nebyl, tak 
nepochopí. Jsou to úžasní lidé s napro-
sto jinou mentalitou. Tam se člověk 
cítí jako mezi svými. Pozdravíte člově-
ka, kterého jste nikdy neviděli a zeptá-
te se ho, jak se má a on vám s radostí a 
úsměvem na tváři odpoví. A je jedno, 
jestli vám je 15 nebo 50. Není to sou-
těž o tom, kdo je lepší kovář. Nevyhla-
šuje se vítěz. Dělá se tam na společ-
ném díle.

Každý, kdo dělá do řemesla a je tro-
chu zručný, je uznávaný a všichni si ho 
váží. Je to prostě setkání kovářů a přá-
tel. A kdo tam jede poprvé a nikoho 
nezná, po prvním večeru už je platným 
členem kovářského společenství. 

Všichni jsou si rovni. Francouz, 

Čech, Slovák nebo Chorvat. Malý, vel-
ký, hubený nebo urostlý. Černý nebo 
bílý. Muž nebo žena. Není v tom roz-
díl, protože všechny spojuje láska k 
řemeslu. Proto se budeme snažit, aby-
chom příští rok mohli opět jet. Máme 
tam přátele, a je to místo, kam by měl 
jet každý. 

Jaký byl další program?
Matěj: V pondělí jsme měli ukáz-

ky kovářství na střední škole v Rive-
de-Gier. Místním studentům jsme 
se snažili kovařinu přiblížit. Po chví-
li tvrdé práce si s naší pomocí uděla-
li i nějaký ten lísteček. Všichni lidé, se 
kterými jsme se setkali, byli opět veli-
ce příjemní. Dostali jsme také výborný 
oběd. Zajímavá byla i prohlídka školy.

Luboš: A po ukončení kování ve 
škole jsme se všichni i s našimi slo-
venskými přáteli vydali vykoupat do 
nedalekého jezera. Když jsme přijeli 
na místo, žasli jsme nadšením. V dál-
ce nádherné kopce pokryté lesy a před 
námi krásně se třpytící voda. Hned 
jsme se převlékli do plavek, připraveni 
naskákat do vody. 

Bohužel to nešlo tak snadno. Vzduch 
měl příjemných 30 stupňů a voda asi 
12 stupňů. Ale nakonec jsme to všich-
ni překonali, krom našeho spolužá-
ka Jardy. Výborně jsme si zaplavali a 

Ve Francii bylo fantasticky, říkají kováři

SPOLEČNÉ foto všech zúčastněných ukazuje, že fr ancouzské setkání se neslo 
opravdu v přátelském duchu. Foto: archiv školy

V synagoze se 
představí Tunisko
Výstava fotografi í Tuniské dědic-

tví UNESCO potrvá v Zadní syna-
goze do neděle 25. září. Výstava jako 
součást autorského projektu RNDr. 
Mileny Blažkové se koná pod zášti-
tou České komise pro UNESCO a 
J. E. Selima Hammami, velvyslance 
Tuniska v České republice. Návštěv-
níkům jsou volně k dispozici infor-
mační materiály.  -zt-

Pouť pro pěší a cyklisty z Třebíče do 
Přibyslavic se koná  v sobotu 3. září. 

Začíná ve 13.30 hodin požehná-
ním u baziliky sv. Prokopa, program 
v Přibyslavicích od 16.30 hodin. Den 
s Josefem Toufarem v Třebíči, setkání 
s Milošem Doležalem, autorem knih 
o J. Toufarovi se uskuteční ve středu 
14. září od 16.30 hodin v sále Info-
centra u baziliky. V 19.30 hodin tam 

začíná divadelní představení Zpráva o 
zázraku v bazilice. Žehnání školákům 
a jejich aktovkám a batohům bude v 
neděli 4. září v třebíčských kostelech 
při mších svatých. Koncert houslisty 
Josefa Špačka a Janáčkova kvarteta se 
koná v neděli 11. září od 18 hodin v 
bazilice sv. Prokopa. Farní den se usku-
teční v neděli 11. září od 14.30 hodin u 
Kostelíčka.  -zt-

Poutníci půjdou do Přibyslavic

Místa, kde bylo město, procházku po 
historii s architektem Luborem Her-
zánem pořádá spolek TřebA v sobo-
tu 1. října. Sraz účastníků bude před 
gymnáziem na Masarykově náměstí. 
Následovat bude volný workshop a 
diskuze se členy spolku TřebA a urba-
nistou Alešem Stuchlíkem, který při-
pomene, co to znamená město a co by 
lidé místo předimenzovaného autobu-
sového nádraží měli rádi. Výstupy pak 

budou zpracovány do odborných ana-
lýz a budou podkladem k rozvoji loka-
lity. 

Samostatná procházka po zajíma-
vých místech a budovách ve městě 
se koná v neděli 2. října. Vychází se 
ve čtrnáct hodin z Hasskovy zahrady. 
Zájemci se dozvědí různé zajímavos-
ti, pro děti budou nachystány úkoly 
a překvapení a na konci se uskuteční 
společná debata.  -zt-

Pořádají procházky městem

Koná se 
Pohádková Třebíč
Jubilejní desátý ročník akce Pohád-

ková Třebíč pořádá Klub českých 
turistů v pátek 16. září. Startuje 
mezi 16 a 18 hodinou od Malované-
ho domu na Karlově náměstí. Tra-
sa měří šest kilometrů a je nutné s 
sebou vzít baterku. -zt-

Zájemci půjdou 
na Jalovec

Hvězdicově na Jalovec, tak se nazý-
vá akce, která se koná v sobotu 10. 
září. Klub českých turistů Třebíč 
připravil několik zajímavých tras, i 
méně náročných (viz str. 23). Cíl je 
mezi desátou a patnáctou hodinou 
na Jalovci u chaty lyžařů.    -zt-

Na Polance bude 
chovatelský den

Jubilejní XXV. Chovatelský den se 
uskuteční v jezdeckém areálu Polan-
ka u koupaliště v Třebíči v neděli 11. 
září. Předcházet mu bude v sobotu 
10. září od 9.30 hodin průvod koní 
městem. Nedělní program začíná 
v sedm hodin a potrvá po celý den. 
Pro návštěvníky jsou zajištěny pro-
jížďky v sedle i v bryčkách.  -zt-

potom vyjeli na další místo, kde jsme 
předváděli náš kovářský um.

Setkali jste se i s místními obyva-
teli?

Jarda: Navštívili jsme místní spo-
lečenské centrum. Když jsme vyloži-
li své věci a začali kovat, lidé různého 
věku se shromáždili kolem nás a byli 
nadšeni naší prací. Večer jsme promítli 
video o České republice a o naší škole. 
Lidé tleskali, byli velmi spokojeni. 

Opravdu jste každý den kovali?
Ondra: Ne, úterý bylo bez kovaři-

ny. Vydali jsme se k řece Loira. Když 
jsme tam dorazili, ugrilovali jsme klo-
básky. Byly opravdu výborné. Po jídle 
jsme se vydali do vody, která byla ješ-
tě studenější než minule. Dlouho jsme 
váhali, ale nakonec jsme se překonali a 
do vody vlezli. Náramně nás osvěžila a 
dodala druhý dech. Potom jsme nased-
li na loď. Projížďka byla nádherná. Všu-
de okolo byly skály a kopce, bylo to 
opravdu fascinující.

Jaký byl poslední večer?
Luboš: Úžasný, stejně jako celý 

pobyt. Poprvé ve svém životě jsme 
ochutnali šneky, které nám Roland při-
pravil. Nejprve jsme měli obavy, ale 
nakonec nám šneci zachutnali. Po jíd-
le přišlo předávání diplomů a různých 
dárečků, které nám přinesl pořada-
tel kovářských slavností. Bylo pro nás 
opravdu zábavné, když se snažil pře-
číst česká a slovenská jména. Poté jsme 
se ještě společně pobavili a loučili se 
s tím, že se snad příští rok zase setká-
me.

Chtěli byste říci něco na závěr?
Matěj: Doufám, že příští rok se tam 

dostaneme znova, protože ten kolek-
tiv, tu hromadu „srandy“ a ty náram-
ný zážitky bych rád prožil ještě jednou. 
Bylo to nádherné.

Jarda: Jsem rád, že jsem šel na ková-
ře. Naše škola nám dává velké mož-
nosti podívat se na různé akce, nejen 
Fete de la Forge ve Francii, ale jezdíme 
také do Nitry, teď jsme byli v Kunštá-
tu, vystupujeme také v Třebíči, Velkém 
Meziříčí i jinde. Školu ani obor bych 
nikdy nezměnil.

Ondra: Určitě bychom chtěli podě-
kovat všem, kteří nám tuto cestu 
umožnili.
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www.fokusoptik.cz

Zdarma jsou vždy druhé levnější brýle do max. hodnoty 5 000 Kč. Pokud budou druhé brýle dražší než 5 000 Kč, bude vám tato 
částka odečtena z celkové ceny. Sluneční brýle jsou zdarma v nižší nebo stejné hodnotě. Nevyčerpanou hodnotu slunečních nebo 
kompletních dioptrických brýlí nelze směnit za peníze ani další zboží. Kompletní dioptrické brýle = obruba + skla. Akce platí ve všech 
pobočkách FOKUS optik včetně Outletu FAOC Štěrboholy. Slevy se nesčítají, nelze kombinovat sluneční a dioptrické brýle.

Akce neplatí na objednávky v eshopu. Akce platí od 22. 8. 2016 do odvolání.

Pořiďte si nové dioptrické nebo sluneční brýle
a druhé pro vás nebo vaše blízké dostanete zcela zdarma!

FOKUS optik a.s.
Karlovo nám. 40, 674 01 Třebíč / Tel.: 568 841 035 / E-mail: fokustrebic@fokusoptik.cz

Otevřeno: Po - Pá 8 - 17 hod, So 8 - 11 hod

PRODEJNA MYSLIVECKÝCH POT EB
U Pivovaru 13
586 01 Jihlava

Pracovní doba:
Po - Pá 7,30 - 17,00
So 8,00 - 11,00

Tel: 567 322 010
prodejna.myslivost@petex.cz

ST ELNICE ST ÍBRNÝ DV R
Zborná - St íbrný Dv r
586 01 Jihlava

Letní provoz:
út: 14 - 17, st: 14 - 17
t: 11 - 17, so: 9 - 13

tel.: 603 249 739
info@strelnicejihlava.cz

• dlouhé zbran
• krátké zbran
• st elivo
• dalekohledy
• puškohledy
• no ní vid ní
• nože
• fotopasti
• kynologické pot eby
• dárkové p edm ty
• od vy
• obuv
• klobouky

NAVŠTIVTE NEJV TŠÍ 
MYSLIVECKOU PRODEJNU 
S NEJŠIRŠÍM SORTIMENTEM 
V JIHLAV

www.petex.cz www. strelnicejihlava.cz

ST ELIŠT :
SKEET (LOVECKÉ KOLO)  I  AUTOMATICKÝ TRAP 

COMPACT  I  PARCOUR  I  KULOVÉ DO 200 m
KRÁTKÉ ZBRAN  DO 50 m (ZAHÁJENÍ PROVOZU ÍJEN 2016)

NEJMODERN JŠÍ 
ST ELNICE 
NA VYSO IN

petex inzerát.indd   1 8. 8. 2016   10:55:38
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Restaurant Day 
poprvé v Třebíči

Originální akce, která vznikla 
před pěti lety ve Finsku, se popr-
vé uskuteční v Třebíči v neděli 
11.září na terase Hotelu ATOM. 

Zde si může každý neprofesio-
nál zapálený do gastronomie ote-
vřít svůj vlastní stánek s občerst-
vením. 

Prodávat lze jídla slaná i slad-
ká, s masem i bez masa, česká i 
zahraniční, teplá i studená... 

Fantazii se meze nekladou! Pro-

dejní ceny si určují sami prodejci. 
Organizátoři nyní hledají nad-

šené amatérské kuchaře a cukrá-
ře, kteří by měli chuť zapojit se 
a nabídnout návštěvníkům svou 
specialitu. 

Poplatek za prodejní mís-
to je symbolických 100 Kč a je 
nezbytné se předem registrovat 
na e-mailu restaurantdaytrebic@
gmail.com. Pro návštěvníky je 
vstup zdarma. 

Odborný seminář pro pracovníky 
zvukových knihoven, specializova-
ných na práci se zrakově postižený-
mi klienty pořádá každý rok od roku 
1998 městská knihovna v Třebíči. 

Na programu seminářů se řeší pro-
blematika zvukových knih i přístup 
k informacím přes internet pro oso-
by s vadou zraku. Vystřídaly se na 
nich desítky odborníků a fi rem, kte-
ré v průběhu let přispěly k obohace-
ní nabídky. 

„Knihovna v průběhu let instalovala 
dva počítače se speciálními programy 
pro zrakově postižené. Hlavní problém 
je v tom, že tento soft ware by kaž-
dý zrakově postižený měl mít doma,“ 
uvedla ředitelka knihovny Marie 
Dočekalová. 

Upozornila, že počítače sice zlevni-
ly, samotné programy zůstaly fi nanč-
ně nedostupné a státní podpora je 
výsadou několika desítek lidí ročně. 
Navíc musí splnit podmínku úplné 
ztráty zraku. 

Od roku 2014 se ale situace změni-
la. Brněnská fi rma TurboConsult po 

osobní zkušenosti zakladatele fi rmy 
začala vyvíjet nový soft ware. „Jedná 
se o člověka, který od mala vychovává 
vlastního nevidomého syna,“ pozna-
menala Dočekalová. Vznikl sys-
tém s názvem Friendly Vox, který 
je v provozu již přes rok a a vykazu-
je výborné reference. Navíc je zce-
la zdarma a je velice jednoduché jej 
instalovat přes internet. Nestanoví si 
žádné podmínky jako je úplná ztráta 
zraku. Mohou se ho naučit ovládat 
lidé, kterým potenciálně poškození 
zraku hrozí v době, kdy na obrazov-
ku a klávesnici relativně vidí. 

Po prezentaci na různých konfe-
rencích byl systém letos  představen 
v Třebíči. Program byl nainstalován 
na počítačích v internetové studovně 
a začal sloužit zrakově postiženým 
lidem. 

„Počítače jsou vybaveny sluchátky, 
aby byla zachována podmínka diskrét-
nosti pro uživatele tohoto speciálního 
programu, ale neruší ani ostatní náv-
štěvníky studovny,“ doplnila ředitelka 
Dočkalová.   -zt-

Počítače slouží nevidomým

Dotaci ve výši 658 tisíc korun 
z Národního programu životní pro-
středí město použije na projekty infor-
mačního a vzdělávacího charakteru 
v oblasti životního prostředí v letech 
2016 a 2017.

Jedná se zejména o aktivity Zdravého 
města, jako je Týden mobility, Do prá-
ce na kole, Den bez aut a Fórum Zdra-
vého města. Z dotace město uspořádá 
také kulaté stoly k tématům Městské 

autobusové dopravy a parkování ve 
městě.

Součástí projektu je také zpracová-
ní monitoringu s expertní spoluprací, 
jako je odborné měření hluku a moni-
toring kvality ovzduší na silnici I/23 
v průtahu městem na ulici Bráfova.

Cílem celé kampaně je nejenom 
upozorňovat širokou veřejnost na 
to, jak každodenní činnosti ovlivňují 
životní prostředí.   -zt-

Získali významnou dotaci
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Správná svačina pro vaše děti 
nebo zdravý dárek pro vaše přátele.

Zdravé mlsání bez přidaného cukru a chemie
Pečlivě pro vás vybíráme ty nejhezčí a nejsladší plody z českých sadů bez 

chemického ošetření. Ovoce zpracováváme výhradně ručně, sušíme 
je pomalu a poctivě a balíme ho s láskou.

Tel.: 724 937 966 / www.domaci-dobroty.cz

Sušené ovoce si můžete zakoupit v prodejně Domácích dobrot 
v Ostašově č. 50 (7km od Třebíče, směr Znojmo). 

Každý pátek prodáváme od 8 do 17 hod. (po domluvě i jiné dny).
Domácí dobroty si můžete zakoupit i na našem e-shopu.

Hand made

Dne 9. září 2016 se v rámci Dne 
otevřených dveří uskuteční oslava 
70 let zemědělských oborů. Zaháje-
ní bude v 10 hodin v areálu VOŠ a 
SŠVZZ v Třebíči. Pro návštěvníky a 
zájemce je připraven bohatý dopro-
vodný program, který bude tematic-
ky zaměřen na prezentaci zeměděl-
ských a zdravotnických oborů.

O víkendu 10. a 11. září 2016 pro-
běhne v jezdeckém areálu Třebíč – 
Polanka (u koupaliště) XXV. ročník 
Chovatelského dne, jehož součástí 
je sobotní slavnostní průvod sedlo-
vých, teplokrevných, chladnokrev-
ných koní,  jednospřeží, dvojspřeží, 
čtyřspřeží a pony na ruce městem. 

Nedělní dopolední program nabíd-
ne sedlové parkury včetně hodno-
cení koní a kolekcí na ruce. Zahájení 
proběhne ve 12 hodin slavnostním 
nástupem. Odpolední program vypl-
ní vozatajské parkury a na ně navazu-
jící koňská show s ukázkami dalšího 
využití koní. Návštěvníci se mohou 
těšit také na ukázky plemen hospo-
dářských zvířat, chovatelské a jez-
decké práce a zemědělské techniky 
včetně služeb pro zemědělství. Pro 
veřejnost jsou připraveny projížď-
ky v sedle i bryčkách během celého 
dne.

Srdečně zvou pořadatelé.
(PI-t09-ze1D)    

„Zemědělka“ v Třebíči 
vzpomíná a slaví
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Mohamed Ali pochází z Egyp-
ta a bydlí na Vysočině v Třebíči. 
Přes znalost jazyků pracuje ve 
fi rmě Mann – Hummelu jako 
dělník. Tvrdí, že muslimové 
jsou mírumilovní lidé, až na 
výjimky.   

 Antonín Zvěřina

Nejprve se prosím představte.
Chcete české nebo egyptské jmé-

no?

Oboje.
V Egyptě jsem Mohamed Mahmud 

Ahmed Mohamed Ali Abu Al Nur. 
Tady mám křestní Mohamed a pří-
jmení Ali.

To egyptské je poměrně složité.
Vy tady v Evropě máte jenom 

jméno a příjmení. U nás je to jmé-
no, jméno otce, významní předci až 
dojdeme k příjmení.

Jak jste se do České republiky 
dostal?

Přijel jsem za manželkou a dcerou. 
Za rodinou. 

Vaše manželka je Češka?
Ano, a bydlí v Brně. 

V kolikátém roce jste se sem při-
stěhoval?

V roce 2008.

Takže jste tady osm let.
Právě že ne. Byl jsem tady čtyři 

roky, pak jsem se vrátil skoro na dva 
roky do Egypta a pak zpátky do Čes-
ka.

Proč jste se vrátil do Egypta?
Mám tam svůj byt. Mám tam rodi-

nu, mámu. Když začala v Egyptě 
revoluce, tak jsem se zase vrátil sem. 
Musel jsem si tam vyřídit spoustu 
věcí. Tam jsem pracoval v turismu. A 
musím říct, že je tam mnohem lehčí 
život než tady. 

Z jakého důvodu?
Je tam mnohem méně stresu než 

tady. 

Jsou tam tedy lidé pohodovější?
Samozřejmě. Nemám nic proti 

Čechům, ale život celkově je tam leh-
čí a vlídnější. Například litr benzinu 
tam stojí jednu egyptskou libru, to 
jsou tři koruny. Když si vydělávám 
čtyři tisíce liber, žiji tam jako princ. 

Takže není Egypt chudá země, 
jak si mnozí u nás myslí?

Je to otázka kde žijete a co děláte. Já 
pracuji v turismu, měl jsem na staros-
ti zhruba 25 hotelů. V každém mám 
zázemí, můžu se tam najíst, napít, 
mám služební telefon, automobil. 

Jak je to u vás s cizími jazyky?
Můj táta pochází z poloostrova  

Sinaj, to je na hranici mezi Egyptem 
a Izraelem. Takže umím arabsky i 
hebrejsky. Egypt byl anglickou i fran-
couzskou kolonií. V Egyptě je trochu 
jiné vzdělávání než u vás. Prvních 
šest let je to základní škola, a další 
tři roky přípravná škola. V základní 
škole se učí děti anglicky, v přípravné 

francouzsky. Od malička jsem se učil 
čtyři jazyky. Poté jsem studoval něm-
činu, při práci jsem se naučil ruštinu, 
italštinu, částečně španělštinu a tady 
v Česku také češtinu.

Byl jste také v armádě?
Ano, jako vojenský potápěč. 

V Egyptě je asi 65 procent zbraní 
z Ruska. V armádě byl povinný jazyk 
ruština. To mně pomohlo na začát-
ku u vás, kdy jsem nemluvil česky. 
Starší lidé ruštině rozuměli. Byl jsem 
taky v Německu, kde naše vzdělání 
neuznávají, studoval jsem tedy zno-
vu vysokou školu v oboru ekonomie 
v Roseheimu. V Egyptě jsem ještě 
vystudoval také čtyřletý obor kaligra-
fi e. Tento obor se v České republice 
nevyučuje.

Říkal jste, že pocházíte z prostře-
dí mezi Egyptem a Izraelem...

Já ne, moje máma pochází ze seve-
ru, z delty Nilu. Táta a jeho rodina 
pocházejí z poloostrova Sinaj. Jezdil 
jsem tam o prázdninách, do pouště. 
Tam je zcela jiný život, lidé tam ma-
jí svoji kulturu, dodržují kmenové 
zásady. Já jsem bydlel v Káhiře, ale na 
prázdniny jsem jezdil do pouště. 

Bylo to pro vás těžké přizpůsobit 
se jinému životu?

Mě ten život velice zajímal. Těšilo 
mě, že jsem mohl zcela změnit atmo-
sféru velkoměsta. Káhira má téměř 
22 milionů obyvatel. Je, pokud jde 
o počet obyvatel, dvakrát větší než 
Česká republika. Jedná se o Káhir-
ský kraj, abych to upřesnil, Káhira 
má zhruba patnáct milionů obyvatel. 
Můj děda byl šejk, šéf kmene. Moje 
příjmení v Egyptě po dědovi zname-
ná Otec světla. 

Jak u nás došli ke jménu 
Muhamad Ali?

Policistka, když viděla tu spous-
tu jmen, vzala ta nejsrozumitelnější. 
Mohamed Ali. 

Vaše manželka se jmenuje jak?
Zuzana Ali. 
Jaký je život v poušti mezi jednot-

livými kmeny?
Už spolu určitě nebojují jako dřív. 

Ale vzájemně se respektují. Každý 
kmen má svoje území. Obyvatel dru-
hého kmene tam může na návštěvu, 
může si tam nabrat vodu, ale nesmí 
se tam usídlit. Musí respektovat, že 
ten kraj mu nepatří. 

Přibližte ještě život v Egyptě, 
v poušti...

Egypt dělí řeka Nil na dvě části. 
My říkáme západní poušť a východ-
ní poušť. Východní se nachází mezi 
Rudým mořem a Nilem. Západní od 
Nilu k hranicím s Lybií. 

Většina lidí, kteří žijí v poušti, 
pochází ze Saudska. Někteří beduí-
ni pracují v turismu, protože v pouš-
ti na Sinaji jsou i vyhledávaná safari. 
Někteří mají i své kempy, stylové z 
bambusu. 

Turisti ze západní Evropy tam jezdí 
za romantikou, protože tam je napro-
sto jiná příroda než v ostatních čás-
tech země. Je tam i hora, na kterou 
vystoupal Mojžíš. Je to jediné místo 
v Egyptě, kde můžete najít sníh. Měří 
2.645 metrů od úrovně pouště, asi tři 
tisíce pět set metrů nad mořem. Jen 
bych chtěl říct, že čtrnáct stupňů nad 
nulou už je pro Egypťana zima. 

K jakému se hlásíte náboženství?
Podle rodiny jsem muslim. V Egyp-

tě žije 85 procent muslimů a patnáct 
procent křesťanů. Většina křesťanů 
patří k těm ortodoxním. Slaví Vánoce 
7. ledna jako v Rusku či v Řecku. 

Jak vychází mezi sebou muslimo-
vé a křesťané?

Jestli myslíte běžné obyvatele, 
naprosto v pohodě. V Káhiře naší 
sousedé byli křesťani. Slavili jsme 
stejně jako oni Vánoce. V běžném 
životě bychom ani nevěděli, že jsou 

to křesťáné. Třeba když oni něco 
uvařili, donesli nám jídlo ochutnat a 
naopak. Bohužel někteří lidé použí-
vají náboženství pro politiku. Ale 
mezi normálními lidmi problémy 
neexistují. 

Kolik žije v Egyptě lidí?
Devadesát milionů a deset milio-

nů v zahraničí. To je podobné jako 
u vás, máte deset milionů obyvatel 
a asi jeden a půl milionu Čechů žije 
v zahraničí. Egypt patřil nejprve řec-
ké říši, pak přišli Arabové. 

Co si lidé myslí o islámském ná-
boženství?

Že se jedná o spravedlivé nábožen-
ství. Když tady poslouchám zprávy, 
často si myslím, že existuje jiné mus-
limské náboženství, než co znám, a 
jiný Egypt, než co znám. 

Tady si převážně lidé myslí, že kaž-
dý Arab nebo muslim je terorista. To 
není pravda. 

Muslimové v sobě nemají touhu 
zabíjet. Samozřejmě je něco jiné-
ho, když chce chránit svoji rodinu. 
Egypťané, muslimové a křesťané, 
chtějí žít v míru. Opět, když to někdo 
nezneužije pro politiku. 

Jaký vlastně má Egypt největší 
problém?

Žijeme na hranicích s Izraelem. 
Lidé slyší zprávy, co se děje mezi Ži-
dy a Araby a to je znepokojuje. Tře-
ba USA nechce, aby v Egyptě byla 
demokracie. Protože pak by musel 
prezident poslouchat lid, co chce. A 
lidem se nelíbí, co se děje v Palestině, 
v pásmu Gazy. Jen chci říct, že egypt-
ská armáda dostane ročně zbraně od 
USA za dvě miliardy. Proč, to nevím. 

Dělí se nějak muslimové?
Na světě žije miliarda 200 milionů 

muslimů. Existují muslimové sunnité 
a šíité. Sunnité sledují proroka Moha-
meda, vše co on říkal nebo dělal. 
Sunnit znamená v arabštině cesta. 
Šíité sledují Mohamedovy bratrance. 

Za života Mohameda byl problém, 
jak vybrat chalífa, který bude pro 
muslimy králem. Nejprve vybrali nej-
lepšího kamaráda Mohameda. Pro-
to šíité nemají rádi první tři chalífy 
po Mohademovi, ale až ty následné. 
Sunnité žijí v Egyptě a jsou v poho-
dě. Žena nemusí být zahalená. Šíité 
žijí v Iránu, v Afghanistánu, v Iráku, 
většinou k nim patří i Kurdové.

Setkal jste se v České republice 
s nějakou negativní reakcí na svoji 
osobu?

Pokud budu upřímný, samozřej-
mě. Naposled to bylo v mém novém 
zaměstnání. Poslal jsem tam životo-
pis, do Mann-Hummelu, protože 
tam postrádají na různých pozicích 
lidi, kteří mají ekonomické vzdělá-
ní a zároveň velice dobrou znalost 
cizích jakyků. 

Já jsem vystudoval dvě vysoké školy 
v oboru ekonomie - druhou dokon-
ce v Německu, pracoval jsem jako 
manažer kvality, plynule se domlu-
vím minimálně osmi jazyky dokonce 
jsem vyučoval v jazykové škole a spo-
lupracuji s uprchlickými centry jako 
překladatel. 

 (Pokračování na str. 14)

MOHAMED ALI umí i pěkně malovat.  Antonín Zvěřina 

Nechte nás na pokoji, říká Mohamed Ali



STRANA 13 TN - ZÁŘÍ 2016Inzerce

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Ondřej Synek
mistr světa a olympijský medailista

JEDEME V TOM SPOLU
 ŠKODA CZECH TEAM

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce
ŠKODA CZECH TEAM: 3,6–4,9 l/100 km, 79–114 g/kmZobrazené modely jsou pouze ilustrativní.

ŠKODA usnadňuje 
život svým zákazníkům 
každý den.

Automatická klimatizace 
Climatronic, protože vítězové 
zachovávají chladnou hlavu.

Infotainment Swing, protože 
i šampioni se chtějí bavit.

Kola z lehké slitiny, protože 
talent Vás může dostat mezi 
špičku, ale obutí mezi vítěze.

Volant potažený kvalitní kůží – 
a svůj výkon budete mít pevně 
ve svých rukou.

Jsme generálním partnerem 
Českého olympijského týmu 

1992–2018.

skodaczechteam.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Nezmeškejte akční nabídku modelů ŠKODA, které u Vás zabodují výbavou s výhodou až 85 400 Kč 
nebo třeba pětiletou zárukou v ceně vozu a předplaceným servisem se zvýhodněním 50 %. 
Seznamte se s akční nabídkou Czech Team a všemi ostatními výhodami přímo u nás.

Akční nabídka ŠKODA Czech Team, se kterou budete za vodou
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Představit svůj podnikatelský 
záměr, to byl úkol pro studenty 
Obchodní akademie.  

 Antonín Zvěřina

Na přelomu května a června letoš-
ního roku se uskutečnil v Obchod-
ní akademii a Hotelové škole Třebíč 
Projektový týden žáků třetích roč-
níků oboru Obchodní akademie. 
Žáci ve tříčlenných, případně čtyř-
členných družstvech zpracováva-
li prezentaci na téma Podnikatelský 
záměr. 

Sami si dopředu zvolili předmět 
podnikání podle svých zájmů a 
atraktivity daného podnikání. Jed-
nalo se například o provozování 
autokempu, tanečního klubu, kavár-
ny a cukrárny, modelingové agentu-
ry, lázeňského a rekreačního centra, 
poskytování volnočasových aktivit 
pro studenty či optických služeb. 

Za úkol měli vyhotovit prezenta-
ce, v nichž popsali založení a vznik 
fi rmy, zahajovací rozvahu, marketin-
gové činnosti: průzkum trhu, volbu 
produktu, stanovení ceny, prodejní 
cesty a komunikace s trhem. Výstu-
pem činnosti žáků bylo i zpracování 
seminární práce popisující založení 
a vznik fi rmy, marketingové činnosti 
a účetnictví fi rmy.

Představili fi rmy
V pátek 3. června 2016 vystoupi-

li žáci se svými prezentacemi před 
komisemi složenými z vyučujících 
ekonomiky, účetnictví, výpočetní 
techniky a cizího jazyka, protože žá-
ci prezentovali své cizojazyčné zna-
losti ve formě krátké anotace v cizím 
jazyce. A všichni se na to patřičně 
vyparádili, jako by to bylo ve skuteč-
nosti. 

My jsem se zúčastnili prezentace 
tří studentů, kteří si jako téma zvo-
lili založení modelingové agentury. 
Po palbě otázek hodnotící komi-
se jsme neodolali ani my, abychom 
trojici nevyzpovídali. K tomu nám 
posloužila sousední učebna.  Prv-
ní otázka byla velice jednoduchá: 
Proč si Aleš Svoboda, Ivana Troja-
nová a Žaneta Slabá vybrali právě 
modeling. 

Ovšem ještě předtím se studen-
tů a budoucích podnikatelů tážeme, 
zda si již zvolili svého mluvčího, 
což je v dnešní době i u fi rem běžná 
záležitost. Na to zatím nepomysleli 
a tak se shodují, že budou průběžně 
odpovídat všichni.

„Námět jsem navrhl já, protože 
obě moje kolegyně jsou hezké holky,“ 

prozradil na úvod Aleš. Osobně se 
věnuje spíš sportu, ale žádnou agen-
turu s tímto zaměřením vybudovat 
nehodlal. „No, možná kdybych o pod-
nikání uvažoval s klukama, bylo by to 
jiné,“ přemítá.  

Dále se dozvídáme, že trojice se 
na spolupráci domluvila, tedy nešlo 
o přidělenou spolupráci profesor-
ským sborem. Chcete slyšet další 
důvod, proč se trojice rozhodla pro 
modeling?

Pracovala jako modelka
Irena pracovala příležitostně v Itálii 

jako modelka. „Předváděla jsem tam 
věci pro celkem drahou značku. Takže 
o přehlídkách něco vím,“ vysvětluje. 
Ptáme se na další záměr, podnikatel-
ská trojice má cíl přehlídky zpestřit. 

„Pro diváky je zajímavější, když se 
jich účastní i děti. Důležité také je, 
aby se jednalo o zábavnou show, což je 
úloha zejména pro moderátora. Není 
na škodu, když se takové akce účastní 
například taneční skupiny. A je dob-
ré, když i modelky mají cit pro hudbu, 
která se hraje,“ vypočítává Irena.  

Trojice také nastínila, že hodlá 
obohacovat akce vyšší společenské 
třídy, svatby či narozeniny. „Na to 
budeme mít připravené dívky, které se 
v něčem takovém budou umět pohy-
bovat. Obsluhovat, či jen stát a něco 
držet,“ naznačuje Irena. 

Pokládáme další dotaz, zda nová 
agentura si na něco takového děvča-
ta bude najímat. 

Nic takového, na akce použijí svo-
je stálé zaměstnance. To se nám 
zdá takové podivné, někoho držet 
v zaměstnaneckém poměru, aby 
kdesi něco jen držel, ale budiž.

Firma ovšem bude mít 17 zaměst-
nanců, takže to asi opravdu nebude 
žádný problém. I když se vrývá otáz-
ka, uživí fi rma tolik lidí. Zdá se, že 
modelingová agentura s tím nebude 
mít žádný problém.

Jen modeling
Pokud jde o akce, fi rma se chce 

opravdu zaměřit jen na modeling. 
Vše ostatní by si musel případný 
objednavatel zajistit od někoho jiné-
ho. „Třeba bychom zajistili pro družič-
ky oblečení,“ poukazuje Aleš.

„A taneční sestavy bychom připravo-
vali v naší tělocvičně,“ doplňuje Irena. 
A tak klademe poslední otázku. Je 
záměr trojice reálný nebo zůstane jen 
u studentské fi kce? Následuje chvíle 
rozpačitého ticha. „Myslím si, že by se 
to dalo udělat. Zájem o něco takového 
je,“ zhosťuje se odpovědi Aleš. 

ALEŠ SVOBODA, Žaneta Slabá (uprostřed) a Ivana Trojanová představují svo-
ji modelingovou agenturu.  Foto: Antonín Zvěřina

Představili modelingovou agenturu

Nechte nás na pokoji, říká Mohamed Ali
(Dokončení ze str. 12)

Paní na personálním oddělení mi 
sdělila, že pro mne nemají, a ani v 
budoucnu nebudou, mít odpovídají-
cí práci, její kolegyně řekla, že jsem 
příliš rizikový a nehodím se do jejich 
mladého kolektivu a není třeba mne 
zvát k pohovoru. Nevím – myslíte si, 
že je to běžný postup? Takže tam ny-
ní pracuji pouze jako dělník.

Takže máme o vaší komunitě 
špatné zprávy?

Tady lidi věří tomu, co se jim před-
kládá ve zprávách. Někdy nejsou 
vůbec pravdivé. Byl jsem v armádě a 
viděl jsem na vlastní oči, že Islámský 
stát vůbec neexistuje. 

A vůbec není jisté, zda se jedná o 
muslimy. Cíl byl rozbít státy, které 
jsou kolem Izraele.  Řeknu takovou 
věc, po Mekkce a Medině je další 
ikonou muslimů mešita v Jeruzalé-
mě. 

Proč tam se něco nestane, když 
říkají, že ochraňují islámský maje-
tek? Bohužel tady lidé věří tomu, 
co jim předkládají média. A většina 
toho není pravda. Třeba když byli 

zavražděni lidé, v pozadí ve zprávách 
ukázali mešitu. Co ta s tím má co 
společného? 

Jak je to tedy s pravdou?
Člověk musí hledat pravdu sám. 

My říkáme, že pravda má tři scho-
dy. První slyšíte, druhý vidíte a třetí, 
můžete si na to šáhnout. Sám bych 
měl zjistit, zda to, co slyším, je oprav-
du pravda. Tady to tak není. Lidé 
médiím na sto procent věří. 

Myslíte si, že muslimských radi-
kálů je menšina?

Samozřejmě. Už jsem řekl, že na 
světě je miliarda 200 milionů musli-
mů. Přece nemůžeme říct, že všichni 
jsou teroristé. 

Zatím ani nebylo vysvětlené, co 
slovo terorismus znamená. Vezměte 
si Irák, vojska tam při svržení Saddá-
ma Husajna zabila milion 200 tisíc 
lidí. A kde jsou ty zbraně, kvůli kte-
rým k tomu došlo? 

Pak se ukázalo, že to bylo kvů-
li ropě, rozbití tohoto státu. A bude 
to trvat desítky let, než se to tam vrá-
tí k normálu. Vidíme, co se teď děje 

v Sýrii. A může se to stát i v Egyp-
tě. Ono se to z části stalo, protože 
se utlumil turistický ruch. Dřív byl 
americký dolar šest egyptských liber, 
nyní třináct. 

Vidíte nějaké řešení?
My budeme žít v klidu, pokud nám 

Evropani a Američani dají pokoj. 
A to myslím zcela vážně. My máme 
všechno. Ptali se jednoho profesora, 
zda je Egypt bohatý stát. Řekl, samo-
zřejmě. Sedm tisíc let ho okrádají a 
pořád existuje. Taky kdyby někteří 
vládci nekradli, byl by arabský svět 
úplně někde jinde. 

Myslíte si, že umírnění muslimo-
vé mohou ovlivnit ty, kterým se 
říká radikálové?

Existují rozdíly mezi islamistou 
a muslimem. Můžu být islamista, 
nejsem muslim, můžu být muslim a 
nemusím být islamistou. Islám není 
jen náboženství, má svůj režim. Má 
svůj režim i ve vojenském systému.

 Ale jeho vyznavači nemusí být 
muslimové. Váš prezident říká, že 
tady muslimy a Araby nechcete. My 

máme v Egyptě 600 tisíc Čechů jako 
turistů. Když nějaký Čech zavraž-
dil svoji manželku a dceru, mohli 
bychom psát, že Češi jsou agresivní 
jako celek a my je v Egyptě nechce-
me. 

Křesťany v Egyptě nechceme. 
Každá kauza je individuální a já ji 
nemůžu vztáhnout na všechny. U vás 
taky došlo k masové vraždě v Uher-
ském Brodě. Znamená to, že takoví 
jste všichni? Francie. Vždyť to byl 
konfl ikt mezi Francouzi. Terorismus 
nemá náboženství, nemá víru. To je 
politika.  

Dost politiky, co dělá vaše 
manželka a dítě?

Jsem rozvedený. Dcerka má osm a 
půl roku, žije s mámou. Raději bych 
ale žil v Egyptě. Tam máte peníze, 
můžete žít, nemáte peníze, můžete 
žít. Protože vám rodina, přátelé 
pomohou.

Plánujete se vrátit později do 
Egypta?

Pořád tam mám svůj byt. I nabídku 
na práci v oblasti turismu. 



Incomingový tým třebíčské rad-
nice rozesílá fi rmám na Třebíčsku 
nabídku pracovních stáží studentů 
ze Slovinska. 

Jedná se o stáž v rámci evropské-
ho projektu Erasmus +, který stu-
dentům přispívá na uhrazení ces-
tovních nákladů a ubytování. 

„Na základě prezentace města na 
vídeňském veletrhu Intertool nás 
oslovila vyšší odborná škola ze Slo-
vinska. Informaci o nabídce pro spo-
lečnosti, které chtějí spolupracovat se 
zahraničními studenty, jsme posla-

Firmy mohou využít 
slovinské studenty

li fi rmám. Záleží pak na nich, zda 
budou mít zájem,“ uvedl místosta-
rosta Pavel Pacal. 

Jedná se o studenty z oborů stro-
jírenství, obchodní administrativy 
a lesního hospodářství. 

Program Erasmus + požaduje 
minimální délku stáže 10 týdnů 
nebo 400 hodin. Studenti hovo-
ří anglicky. Stáže začínají od ledna 
příštího roku. „Firmy nemají vůči 
studentovi žádné fi nanční závazky,“ 
doplnil Pacal. 

Možnost účastnit se zahraničních 
pracovních stáží prostřednictvím 
programu Erasmus + mají i čeští 
studenti. Pro fi rmy jsou studenti 
se zkušenostmi ze zahraniční velmi 
vítaní. 

„Neměli bychom se dívat na pracov-
ní stáže zahraničních studentů jed-
nostranně. Pokud české fi rmy uvítají 
zaměstnance se zkušeností ze zahra-
ničí, měly by také umožnit praxi stu-
dentům z jiných zemí,“ řekl Pacal.

Firmy se potýkají s nedostat-
kem pracovníků, proto hledají své 
budoucí zaměstnance už na ško-
lách. Pracovní stáže studentů jsou 
celoevropským trendem. 

Firmy se učí pracovat s touto for-
mou spolupráce a výběru potenci-
álních zaměstnanců. 

Ačkoli to z jejich strany vyžaduje 
vynaložení určité energie, součas-
ný stav na trhu práce jasně ukazuje, 
že bez úzké spolupráce fi rem a škol 
to nepůjde.  -zt-

Vzdělávání, zájmové kroužky, kurzy...
STRANA 15

V Alternátoru 
připravili 
katastrofy

 Přírodní katastrofy – tato dvě 
slova plně vystihují komentova-
ný program na unikátní projekční 
kouli, který od úterý 6. září mohou  
zhlédnout návštěvníci Ekotechnic-
kého centra Alternátor v Třebíči. 

Ve všední dny se projekce kona-
jí ve 14.30 a 15.30 hodin, o víken-
dech v 10.30, 13.30 a 15.30 hodin.

Průvodci se zaměří na hurikány, 
vlnobití, sopečnou činnost a hlav-
ně na zemětřesení, která lze díky 
projekční kouli lokalizovat kdekoli 
na Zemi prakticky v reálném čase. 

V této souvislosti je třeba zmínit, 
že právě v těchto dnech je velmi 
aktivní takzvaná páteř Itálie, kde se 
střetává africká litosférická deska s 
euroasijskou. 

Zemětřesení, které před týdnem 
zničilo města a vesnice ve středu 
Apeninského poloostrova, tak i 
nadále pokračují – byť v menší 
intenzitě.  -zt-
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Vzdělávání, zájmové kroužky, kurzy...

Projektová dokumentace na pře-
stavbu kina Moravia na Komunitní 
centrum Moravia má za úkol pomoci 
městu získat dotaci na tuto akci. Byl 
vypsán dotační titul v rámci Integro-
vaného regionálního operačního pro-
gramu. 

„Na tento projekt jsme se připravovali 
už dlouhodobě i úpravou různých strate-
gických dokumentů,“ sdělila radní Marie 
Černá. Vysvětlila, že komunitní cent-
rum má sloužit nejširšímu spektru lidí 
v oblasti kultury, vzdělávání či shro-
mažďovacím aktivitám. 

Celý prostor musí být bezbariérový. 
Pokud vše dobře dopadne, vzniknou 
tam klubovny, velký sál, který se díky 
různým přepážkám může zmenšit pro 
menší akce. „Mají tam návštěvníci mít 

k dispozici i malou komunitní nezisko-
vou kavárnu,“ naznačila Černá.

Připomněla, že město se v minulosti 
pokoušelo objekt prodat. Kupec se při-
hlásil, ale na přestavbu nezískal úvěr. 
„Víme, že pro mnoho lidí tato budova 
znamená nostalgii. I to je důvod, proč by-
chom rádi zachovali vnější vzhled nepo-
rušený,“ poznamenala Černá. 

Připustila, že v dotačním titulu je na 
celou republiku velmi malý fi nanční 
objem peněz 180 milionů korun. Nej-
vyšší možná dotační částka je 20 mili-
onů korun. „Tu bychom určitě chtěli 
celou,“ zdůraznila Černá. 

Přiznala, že v téhle chvíli nemá měs-
to představu, zda na dotaci dosáhne. 
Zatím se ani neví, kolik si celá rekon-
strukce vyžádá peněz.  -zt- 

Chtějí přestavět bývalé kino
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Vzdělávání, zájmové kroužky, kurzy...
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Služby LSPP stomatologické na ZÁŘÍ 2016
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  3.9. sobota MDDr. Lampířová Jolana Na Potoce 188/78 674 01 Třebíč  568 844 102
  4.9. neděle MUDr. Látal Petr  Kpt. Jaroše 2   674 01 Třebíč   658 826 201
10.9. sobota MUDr. Lhotská Kateřina  ESTHES s.r.o., Sokolská 3  674 01 Třebíč  568 840 820
11.9. neděle MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
17.9. sobota MUDr. Lhotský Václav ESTHES s.r.o., Sokolská 3  674 01  Třebíč  568 840 820
18.9. neděle MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568 620 248
24.9. sobota MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568 620 248
25.9. neděle MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568 620 248
28.9. svátek MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568 620 248

Třebíčské centrum

Klub seniorů

3. 9. 14 - 17 VOLNÝ ČAS NENÍ 
NUDA – prezentace aktivit na Pod-
zámecké nivě

3. 9. 15 - 16 MALÝ FESTIVAL 
LOUTKY: POPELKA 

5. - 30. 9. RODINA jako první 
univerzita dítěte

5. - 9. 9. Zápis do kroužků a kur-
zů

5. - 9. 9. TÝDEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ

9. 9. 10 - 12 Klub Batole: MÍČEK
12. 9. 10.30 - 11.30 Klub Mimin-

ko: Robátka
12. 9. 14 - 16 MUM-AUT setkání 

rodičů s dětmi s poruchami autis-
tického spektra

13. 9. 10.30 - 11.30 Ukázková 
hodina První krůčky k hudbě

15. 9. 10.30 - 12 Výuka jazyků u 
dětí

15. 9. 15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Krémová cibulová 
polévka

16. - 22. 9. Evropský týden mobi-
lity - kampaň ZM Třebíč

16. 9. 10.30 - 12 Klub Batole: 
Proč hrát s dětmi společenské 
hry?

17. 9. 14 - 17 Tvořivé odpoledne: 
Nuno plstění - šátky

19. 9. 10 - 12 S kočárkem na úřad
19. 9. 14 - 16 SPECIFICKÉ 

PORUCHY UČENÍ
20. 9. 10.30-12.00 Kurz zdravé-

ho vaření - téma: Quinoa salát
21. 9. 15 - 17 POHÁDKOVÁ 

ZAHRA DA - zahradní slavnost pro 
celé rodiny

22. 9. ZM Třebíč: Evropský den 
bez aut na Karlově nám.

22. 9. 8 - 17 Auto - náš rodinný 
(ne)přítel -

22. 9. 18 - 20 Rukodělný kurz: 
Decoupage - visačka na dveře

23. 9. 10.30 - 12 Klub Batole: 
Společné podzimní tvoření

23. 9. 18 - 20 Muzikoterapeutic-
ká relaxace

26. 9. 10.30 - 12 Klub Miminko: 
Čteme dětem

27. 9. 10.30 - 12 Vedení k úspě-
chu dítěte

29. 9. 8 - 17 Bramborový den
29. 9. 14.30 - 16 Zdravá dílna: 

Usměvavý chlebík
30. 9. 10.30 - 12 Klub Batole: 

Alternativní způsoby vzdělávání

Pátek 16. září – 14 hodin, Národ-
ní dům, malý sál

POSEZENÍ S HARMONIKOU
Na harmoniku zahraje Jan Nosek.

Pátek 23. září – 14.30 hodin, 
Národní dům, velký sál

JIŘINKOVÁ TANEČNÍ ZÁBA-
VA 

V kulturním programu vystoupí 
taneční skupina M-STYLE.

K tanci a poslechu hraje Duo M. 
Fialová & J. Švarc.

Osmidiskový komplet nahrávek 
písničkáře Oldřicha Janoty Ultima-
te Nothing (Indies Scope Records, 
2015) obsahuje i raritní album 
s nerudovským názvem Týden 
v Malovaném domě. Myslí se oprav-
du Malovaný dům v Třebíči, v němž 
v roce 1990 Janota s několika méně 
známými muzikanty (Antonín Hláv-
ka, Jaroslav Nosek, Radmila Hanzlí-
ková, Eva Holečková, Mikoláš Bělík) 
na magnetofonové pásky nahráli 
dvanáct hodin hudebních improvi-
zací. 

Inspirovaly je středověké prostory 
domu, v němž se podle vzpomínky 
tehdejšího kurátora Luboše Kressy 
nahrávalo v noci. A tak výstavním 
prostorem zněly kytary, mandolína, 
skleničky, gongy, marimba, trubka, 
zobcové fl étny a různé perkuse. 

Tehdy se s vydáním nepočítalo, 

Oldřich Janota v textu na obalu CD 
celou akci nazývá „jakýmsi týdenním 
mejdanem spřátelených muzikantů“.  
Podle Kressy nahrávání tak dlou-
ho netrvalo, při poslechu nahrávek 
navíc rychle pochopíme, že se v žád-
ném případě nejednalo o mejdan, 
jak si ho obvykle představujeme. 

Jde o velmi soustředěnou, místy 
poklidnou, jindy vzrušivou až veleb-
nou hudbu, o níž Janota hovoří jako 
o „akustické pohlednici pozoruhod-
né středověké památky“. Že je vnější 
podoba Malovaného domu častým 
námětem třebíčských výtvarníků a 
fotografů, není nic zvláštního. Že 
už v útlém dětství ovlivnila budoucí 
tvorbu Ladislava Nováka, už je zají-
mavější. 

„Akustickou pohlednici“ v tako-
vém rozsahu (CD zachycuje zhruba 
hodinový sestřih) jsme tu ale ještě 

neměli   a   jen  tak  mít  nebudeme. 
I kdyby chtěl někdo podobnou akci 
zopakovat, každý muzikant není 
Janota, muž, který prochází zdí. 

Což bylo přesné pojmenování 
ceny, kterou dostal za celoživotní 
přínos od skupiny hudebních publi-
cistů Periskop. 

Skladby z Malovaného domu 
nemají na rozdíl od ceny názvy, mož-
ná už proto, že nemají pochopitelně 
texty. Možný klíč k nim však Janota 
nabízí. Ke čtrnácti hudebním impro-
vizacím přidává jednadvacet kratič-
kých básní otištěných na přiložené 
skládačce. 

Posluchačům doporučuje číst si je 
při poslechu nahrávky, třeba se navzá-
jem ovlivní. Na celém počinu brněn-
ské fi rmy Indies Scope Records je 
milé i to, že byl podpořen minister-
stvem kultury.  Milan Zeibert

Janotovy nahrávky po 25 letech

Nová díla, která vytvořili 
umělci z celé republiky, oboha-
tí plánovanou restauraci. 

 Antonín Zvěřina

V bývalé obuvnické továrně v Tře-
bíči-Borovině po celý týden od 1. do 
6. srpna dávali své fantazii průchod 
mladí umělci, převážně absolventi 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara v Západočeské univerzitě 
v Plzni. 

Snažili se zachytit ráz haly, kde se 
před lety šily boty a pro svou tvorbu 
mnohdy využili i obuvnický materi-
ál, který tam od té doby zůstal. Umě-
lecké sympozium Borovina, jak zní 
název této akce, si klade za cíl oživit 
revitalizovaný areál továrny a konalo 
se již potřetí. 

Na vernisáži výstavy, jež se kona-
la v sobotu 6. srpna, mohli návštěv-
níci zhlédnout nejen vytvořená díla, 
ale také velice netradiční divadlo a 
vyslechnout krátký koncert

„Během týdenní tvorby vznikl unikát-
ní soubor děl mladých autorů,“ vyjá-
dřil se Richard Horký, který spolu 
s třebíčským radním Pavlem Heřma-
nem výstavu zahajoval. „V budouc-
nu tu chceme vybudovat industriální 
restauraci a tato díla budou tvořit sou-
část jejího interiéru,“ doplnil.

Výstava je přístupná veřejnos-
ti. Zhlédnout ji budou moci skupi-
ny alespoň pěti osob, které navštíví 
Ekotechnické centrum Alternátor. 
To sídlí o asi sto metrů dále a mimo 
jiné se zabývá obuvnickou výrobou 

v Třebíči a historií borovinského are-
álu. Výstava bude k dispozici účast-
níkům setkání Boroviňáků, které se 
koná v sobotu 3. září. 

„Jedná se o týdenní soustředění. 
Máme k dispozici tuto halu a někte-
ré zbytkové materiály, které tady po 
výrobě zůstaly,“ vysvětlila účastnice 
Michaela Holbec Birtusová. Do Tře-
bíče přijeli tvořit lidé, kteří se zabý-
vají designem a užitým uměním stej-
ně jako sochaři, malíři či divadelníci. 

Bohužel se letošního ročníku neú-
častní žádný umělec přímo z Třebí-
če. „Určitě bychom někoho přivítali,“ 
poznamenala Birtusová.

Netajila, že se jí prostor líbí. „Letos 
jsem se poprvé za tři roky podívala 
také do centra města, kde jsem sháně-
la nějaký materiál. V minulosti jsem 
na to neměla čas,“ pousmála se Bir-
tusová. Účastníci bydleli nad halou a 
sami si vařili.

V továrně tvořili mladí umělci

MLADÍ tvůrci se sešli v borovinské továrně a týden tam tvořili.
 Foto: Antonín Zvěřina
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•  Podpora provozu a výstavby nového bloku 
Jaderné elektrárny Dukovany. 
Za klíčové pro náš region považujeme podporu 
prodloužení bezpečného provozu Jaderné 
elektrárny Dukovany po roce 2025 a přípravu 
výstavby 5. bloku.

•  Dopravní obslužnost.  
Posílíme koncepci dopravy rozvoje dopravní 
infrastruktury regionu Třebíčska. 
 
Budeme iniciovat racionální a efektivní realizace 
obchvatů obcí a měst: Okříšek, Pocoucova, 
Jaroměřic a obchvat Třebíče v návaznosti na 
lepší dostupnost na D1. 
 
Investujeme do nezbytných oprav místních 
komunikací II. a III. tříd.

•  Systém podpory školství a kultury. 
Zkvalitníme propagaci technického vzdělávání 
v rámci propojení místních firem a středního 
odborného školství, zejména učňovského 
školství a středních škol s maturitou. 
 
Přispějeme k aktivní propagaci památek 
UNESCO.

•  Kvalitní péče o životní prostředí. 
Třebíčsko je nádherný kus Vysočiny s kvalitním 
životním prostředím, proto budeme finanční 
prostředky kraje využívat na mapování 
a revitalizaci přírodních klenotů našeho regionu. 
 
Přehradě na řece Oslavě říkáme jasné NE!

•  Systém podpory mladých rodin a seniorů. 
Třebíčsko musí být dobré místo pro život, proto 
zde zajistíme potřebné bydlení pro mladé rodiny 
a seniory.  
 
Podpoříme a zajistíme stabilizaci krajských 
zdravotnických zařízení. 

www.anobudelip.cz/kraj-vysocina

NAŠE PRIORITY PRO TŘEBÍČSKO

JSME VAŠI KANDIDÁTI DO KRAJSKÝCH VOLEB 

27 let, projektová manažerka, 
zastupitel města,  
Náměšť nad Oslavou

53 let, učitel na ZŠ, zastupitel 
města, Třebíč

51 let, oblastní manažer, 
zastupitel města, Třebíč

Ing. Monika ObornáMgr. Pavel Franěk Miloš Hrůza

„Nikdy jsem se nebál nových výzev. Vždycky jsem v nich uspěl 
zejména díky skvělým lidem, které jsem měl kolem sebe – ať už šlo  
o nadřízené nebo kolegy.“
 
Vystudoval jsem ekonomii. Před několika lety jsem vedl kabinet 
nejvyššího státního zastupitelství a v současné době jsem ředitelem 
odboru kontroly a řízení ve významném národním koncernu.
 
Jsem kandidát na hejtmana Kraje Vysočina a pokud uspěju  
ve volbách, chci:
•   na příslušných odborech kraje jen odborníky, kteří rozumí své práci
•  zlepšit spolupráci měst a obcí s krajským úřadem i centrálními 

orgány státu
•  více obchvatů měst a obcí, logické řešení oprav silnic II. a III. tříd
•  více dělat pro mladé lidi na Vysočině, aby neodcházeli do jiných 

regionů
•  na krajském úřadu zdravý selský rozum a lidský přístup
 
Toto je jen několik mých hlavních priorit. Celkovou představu o řízení 
kraje si můžete přečíst na mém webu www.pavlik2016.cz 

Ing. Josef Pavlík

58 let, kandidát na hejtmana
Kraje Vysočina, ředitel odboru
kontroly a řízení, Havlíčkův Brod
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Září již tradičně patří v Třebíči oper-
nímu festivalu. Letos se uskuteční 
jubilejní 10. ročník, opět pod pat-
ronátem Adama Plachetky, sólisty 
Metropolitní opery New York a pod 
uměleckým vedením dirigenta a dra-
maturga Romana Válka. Hlavními 
letošními lákadly a zároveň dárkem 
pořadatelů věrným divákům je beze 
sporu koncert Pavla Šporcla a soubo-
ru Czech Ensemble Baroque, unikátní 
provedení Monteverdiho velkolepých 
Mariánských nešpor nebo výroční 
koncert špičkového polského soubo-
ru Collegium Zieleński. Poprvé se na 
festivalu objeví také muzikál s český-
mi a slovenskými hvězdami v tomto 
žánru.

Program festivalu bude zahájen 
v pondělí 5. září tradiční „Hudbou 
v ulicích“, při které se mohou obyvate-
lé a návštěvníci města těšit na hudeb-
níky z Třebíče, ale i z nejrůznějších 
koutů světa. Téhož večera zazní reci-
tál předního houslového virtuosa 
Pavla Šporcla, v němž představí spo-
lečně s renomovaným orchestrem 
dobových nástrojů Czech Ensemble 
Baroque kompletní dílo pro housle a 
orchestr J. S. Bacha. Program „Bacha 
na Šporcla!“ je možná překvapivě 
situován do bývalé Baťovy továrny 
v Borovině. 

Do stejné industriální haly budou 
zváni také diváci představení Ham-
let!!!, což je netradiční muzikál na 
Shakespearovy texty zhudebněné 
Dadou Klementovou, interpretované 

Tradiční operní festival slaví výročí

HUDBA v ulicích se stala pro operní festival tradicí.  Foto: archiv festivalu

 5. 9. od 14.30 hod. Hudba v ulicích - 
náměstí a přilehlé exteriéry 

 5. 9. 19. hod. Bacha na Šporcla!  - 
centrum Alternátor - Borovina

 10. 9. 19 hod. Koncert Třebíčských 
rodáků  - Kamenný sál Muzea Vysočina

 11. 9. 19. hod. Opera pro děti do 
100 let - Kamenný sál Muzea Vysočina

 17. 9. 19 hod. C. Monteverdi: Mari-
ánské nešpory - Bazilika sv. Prokopa

 19. 9. 19. hod. Falala, aneb roz-
mary renesanční hudby - Kamenný sál 
Muzea Vysočina

 23. 9. 19 hod. Collegium Zielenski  
- Bazilika sv. Prokopa

 25. 9. 19 hod. D. Klementová/ W. 
Shakespeare: Hamlet!!! - centrum 
Alternátor - Borovina

Program

předními našimi a slovenskými muzi-
kálovými zpěváky a v režii známé 
herečky a režisérky Jany Janěkové. 

„Jako obvykle sázíme rozhodně na 
kvalitu před komercí. Tento muzikál 
neplní desetitisícové haly, o to kvalitněj-
ší provedení může posluchač čekat a to i 
ten nejnáročnější, jemuž třeba není ten-
to žánr úplně vlastní,“ slibuje pořadatel 
Roman Válek.

Uměleckým vrcholem letošního 
festivalu bude uvedení epochálního 
díla Claudia Monteverdiho, Marián-
ské nešpory. Kantáta bude provede-
na na dobové renesanční nástroje, 
což v tomto případě znamená celou 
plejádu netradičních instrumentů, 
jako jsou cinky, theorby, viola da gam-
ba aj. „Jedná se o jeden z pilířů světové 

hudební historie, který svou velkolepou 
nádherou nadchne i dnešního poslucha-
če.“ Popisuje dílo Roman Válek, který 
zde zastane také roli dirigenta vlastní-
ho souboru Czech Ensemble Baroque. 
Vzhledem k nesmírné náročnosti a 
specifi ckým interpretačním požadav-
kům nebývá nijak často hráno a už 
vůbec ne v menších městech. Proto by 
si jej rozhodně neměl nikdo z milovní-
ků hudby nechat ujít.“

Koncert třebíčských rodáků ukáže 
především to, že tradice Třebíče jako 
hudebního města je stále živá. Letos se 
třebíčskému publiku připomene rodák 
a úspěšný fl étnista Radek Vejmelka a 
také jeden z nejvýraznějších talentů 
nastupující generace, klavíristka Kami-
la Ozerová. Nebude chybět ani tradič-

ní představení pro děti a rodiče, které 
nejen pobaví a potěší, ale také poučí.

Třešničkou na festivalovém jubilej-
ním dortu je pak vystoupení špičko-
vého polského souboru Collegium 
Zieleński s dirigentem Stanisławem 
Galońskim. Soubor v průběhu své 
mnohaleté historie vystoupil i před 
papežem Janem Pavlem II., je nosite-
lem ceny Le Palmarès des Orphées 
d‘Or, kterou udílí francouzská Aca-
démie du Disque Lyrique a svou pří-
tomností jistě přispěje ke zvýšení 
prestiže a mezinárodní úrovně festi-
valu.
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Centrum DaR

Festivaly

Koncert
Výstavy

Městská knihovna

Výstavy

Pátek 2. září, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

Karlštejn / Martin Pelán

Úterý 6. září, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

Václav Peřina / 85. výročí tragic-
ké události v Třebíči

Úvodní přednáška k výstavě o 
významném letci a tragické události, 
která se stala 6. září 1931. 

Pátek 9. září, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

Kaleidoskop Jana Rejžka

Pondělí 12. září, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Pondělí 19. září, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. Vstupné 20,- 
Kč

Súdán a archeologická expedice 
Sabaloka na 6. nilském kataraktu 
/ Marie Peterková Hlouchová, Len-
ka Varadzinová, Ladislav Varadzin

13. září, 17 hod., sál hudebního 
oddělení.

Bitva u Hradce Králové, 150. 
výročí / Jaroslav Bašta

Čtvrtek 15. září, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

NEBOJTE SE ZEPTAT SVÉHO 
LÉKA ŘE / Celostní a Čínská medi-
cína

Hostem bude MUDr. Alexandra 
Vosátková, která se ve své soukromé 
lékařské praxi zabývá celostní a čín-
skou medicínou. 

Pátek 16. září, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

Relaxační muzikoterapie – hud-
ba ke zklidnění mysli / Pavel Štan-
dera

Pondělí  19. září, 9 hod., sál 
hudebního oddělení.

ARCHITEKTURA  V ČESKÝCH 
ZEMÍCH VČERA  A DNES. 6. část. 
Soudobé tendence v architektuře 
a urbanismu / Lubor Herzán

Středa 21. září, 18 hod., sál 
hudebního oddělení. 

LiStOVáNí: Tore Renberg / Muž, 
který milovat Yngveho

Čtvrtek 29. září, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Mozart mezi námi / Svatováclav-
ský festival hudby a umění

Dětské oddělení

Čtvrtek 8. září, 8.15 hod., dětské 
oddělení

ZEMĚ MI BLÍZKÁ / Anastasi 
Kuzmyk

Beseda se studentkou gymnázia 
v Třebíči, původem z Ukrajiny.

Čtvrtek 15. září, 8.15 a 9.45 
hod., hudební oddělení

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ

Pátek 30. září, 18 hod., dětské 
oddělení

MULTIKULTURNÍ NOC 
S KOUZELNÍKEM ONDŘEJEM 
SLÁDKEM 

Do 18. listopadu na dětském 
oddělení.

Do 4. 9. Libor Salák - Výstavní 
síň Předzámčí - Tajemství skrytých 
obrazů - digitální fotografi e.

Do 30. 9. Úhel pohledu - Městská 
věž Třebíč. 

8. 9. - 6. 11. Michal Landa - Gale-
rie Malovaný dům – Obrazy - verni-
sáž 7. 9. v 17 hodin.

22. 9. - 13. 11. Josef Bubeník - 
Galerie Ladislava Nováka - Frag-
menty krystalového jasu - výstava 
obrazů - vernisáž 21. 9. v 17 hodin.

5. - 9. 9. Den otevřených dveří
5. - 9. 9. Zápis do kroužků a kur-

zů
5. 9. - 30. 9. RODINA jako první 

univerzita dítěte 
6. 9. 10.30 – 12 Čarovné bylinky
12. 9. 15 – 15.45 BARVÍNEK 

- rukodělný a výtvarně-kreativní 
kroužek pro děti od 4 let

14. 9.  9 – 9.45 Ukázková hodina: 
První krůčky k hudbě

14. 9. 10 – 10.45 Ukázková hodi-
na Yamaha Class:   Robátka

15. 9. 9.45 - 10.30 KULÍŠEK - 
kroužek pro děti od 2 let

20. - 29. 9. Dětská móda JIŘI-
NY TVARŮŽKOVÉ - prezentační a 
prodejní akce

20. 9. 10.30 – 12 Ryba na talíři
22. 9. 10.30 – 12 Bylinkové pyt-

líčky
27. 9. 10.30 – 12 Rozvoj schop-

ností a dovedností dětí v rodině
29. 9. 10.30 – 12 Babi, dědo, 

pojďte s námi, máme vás rádi!

19. 9. Bramborobraní – Karlovo 
náměstí

XVIII. ročník přehlídly folklórních 
souborů

Vystoupení folklórních souborů
Celodenní jarmark lidových řeme-

sel
Bramboračka podávaná třebíčský-

mi radními
Vyhlášení soutěže o největší bram-

boru
Bohaté občerstvení
Hry a soutěže pro malé i velké

15. 9. Will Johns blues Band
Národní dům - 19 hodin, stolová 

úprava

26. 9. Julie Svěcená – housle
Václav Mácha – klavír 
foyer divadla Pasáž - 18 hodin

28. 9. Svatováclavský koncert
Bazilika sv. Prokopa - 19 hodin

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

Vyhlášení vítězů proběhne v rámci 
národní kampaně Den pro dětskou 
knihu v sobotu 26. listopadu 2016.

Pobočka Modřínová.

Čtvrtek 22. září, 10 hod.
VESELÉ CVIČENÍ MEZI KNI-

HAMI / evropský týden mobility
Mezi knihami si zacvičí děti z MŠ 

Benešova.

Čtvrtek 29. září, 10 hod.
BAVÍME SE NAVZÁJEM / Den 

seniorů
Vystoupení obyvatel DS Manž. 

Curieových a klientů Denního reha-
bilitačního stacionáře na Družstevní 
ulici. 

Pátek 30. září, 19 hod.
DLOUHÁ NOC V KNIHOVNĚ
Noc plná zábavy i poučení pro škol-

ní družinu ZŠ a MŠ Na Kopcích. 

Kino Pasáž
Od čtvrtka 1. do středy 7. září
OBR DOBR 3D
Premiéra rodinného fantasy fi lmu 

USA v českém znění.
Začátky představení v 17.00 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 1. do neděle 4. září
TAXI 121
Premiéra českého thrilleru.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 5. do středy 7. září
SEBEVRA ŽEDNÝ ODDÍL 3D
Premiéra dobrodružného, akčního, 

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

Od čtvrtka 8. do středy 14. září
LOVECKÁ SEZÓNA: STRA Š-

PYTEL 
Premiéra animované komedie USA 

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

Od pátku 9. do neděle 11. září
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ 
Premiéra dramatu ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 12. 
do středy 14. září
SMRT VE TMĚ
Premiéra hororu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 15. 
do neděle 18. září
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR
Repríza rodinného dobrodružného 

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

Od pátku 16. 
do středy 21. září
PRÁZDNINY V PROVENCE
Premiéra komedie ČR. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 19. do středy 21. září
NERVE: HRA  O ŽIVOT
Premiéra mysteriózního thrilleru 

USA.
Začátky představení v 17 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 23. do středy 28. září
Upozornění: pátek - neděle ve 3D, 

pondělí – středa ve 2D
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 3D
Premiéra animované komedie USA 

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

Od pátku 23. do neděle 25. září
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Premiéra romantické komedie 

USA v českém znění.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 26. 
do středy 28. září
KRYCÍ JMÉNO HOLEC
Premiéra fi lmu ČR/Rakousko.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 29. září 
do neděle 2. října
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Repríza animované komedie USA 

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

Od pátku 30. září do neděle 2. 
října

MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍ-
ŠENÍ 

Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 8. září
MOST ŠPIONŮ
Premiéra dramatu USA.

Čtvrtek 15. září
ZKÁZA KRÁSOU 
Premiéra dokumentu ČR.

Čtvrtek 22. září
MLÁDÍ
Premiéra dramatu Itálie/Francie/

Velké Británie.

Čtvrtek 29. září
MY TŘI, NEBO NIKDO
Premiéra komediálního dramatu 

Francie.

Václav Peřina
6. – 30. září, knihovna Hasskova, 

Zelená klubovna dospělého oddě-
lení, 1. patro. Přednáška a zaháje-
ní výstavy 6. září v 17 hod., hudební 
oddělení.

Súdán
12. září – 17. října, knihovna 

Hasskova, sál hudebního oddělení
Výstava fotografi í ke dvěma před-

náškám o historii a archeologii Súdá-
nu. Přednášky 12. a 19. září. 

SPRÁVNÁ PARTA
1. - 30. září, pobočka Modřínová
Výstava MŠ Benešova.

TO VŠECHNO UMÍME
1. – 30. září, pobočka Modřínová
Výrobky denního rehabilitačního 

stacionáře Úsměv.

Kdo si hraje, ten se baví - kdo se 
baví, ten je zdravý

1. – 30. září, pobočka Borovina
Výstava prací dětí MŠ Okružní.
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U3V

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tosltého 16, Jihlava

Volná místa v programech:

Pracujeme s počítačem
Základní zpracování a prezentace dat
Digitální video
Emocionální inteligence v angličtině
Právní minimum
a doplnění do stávajících jazykových
kurzů AJ/NJ
U3V také Pelhřimově DS Radětínská 2305,  
Třebíči DS Koutkova 302, Žďáru nad Sázavou  
SŠOS Komenského 10 a Velkém Meziříčí DS Zdenky 
Vorlové 2160

u3v.vspj.cz. .
 

nabízí studium seniorů na 
Univerzitě třetího věku (U3V)

se zahájením v akademickém roce 2016/2017

u3v.vspj.cz
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Začala oprava železniční trati 
mezi Zastávkou u Brna a Kra-
hulovem za více než miliardu 
korun.  

 Antonín Zvěřina

Revitalizace železniční trati mezi 
Zastávkou u Brna a Krahulovem na 
trase mezi Brnem a Jihlavou začala. 
Cestující se musí připravit na výlu-
ky a náhradní autobusovou dopra-
vu. 

Nyní nejezdí vlaky mezi Zastáv-
kou a Krahulovem, do 8. prosince 
mezi Náměští nad Oslavou a Kra-
hulovem. 

Mezi Náměští a Zastávkou za-
čne výluka 1. března příštího roku 
a potrvá zhruba do poloviny roku. 
Jedním z hlavních důvodů revitali-
zace je navýšení rychlosti vlaků až 
na sto kilometrů za hodinu. 

„Cílem stavebních prací je také zlep-
šení jízdního komfortu a vyšší bez-
pečnost na železničních přejezdech. 
Rekonstrukce se dotkne zastávek 
Třebíč, Třebíč-Borovina, Vladislav a 
Vysoké Popovice,“ uvedl Viktor Vik, 
náměstek ředitele Správy železnič-
ní dopravní cesty.  

Následně se plánuje elektrifi kace 
trati mezi Brnem a Jihlavou. Začít 
by měla v roce 2018 mezi Brnem 
a Zastávkou. „Bohužel nám reali-
zaci brzdí spolek Voda z Tetčic. Jeho 
členové dokonce navrhují trať zru-
šit a místo ní postavit cyklostezku,“ 
postěžoval si Vik.

Doplnil, že bez revitalizace toho-
to úseku není možné s elektrifi kací 
pokračovat až do Jihlavy. Přesto je 

optimista a dokončení trasy před-
pokládá zhruba v roce 2023.

Cesta z Třebíče do Brna se po 
rekonstrukci zkrátí u rychlíků asi o 
jedenáct minut, u osobních vlaků 
o 25 minut. Akce si vyžádá 1,248 
miliardy korun. Zhruba polovinu 
uhradí evropská dotace. 

Celkem se bude upravovat úsek 
v délce asi 45 kilometrů. Rekonstruk-
cí projde 20 přejezdů, dva se zcela 
zruší. Opravovat se bude 21 mostů, 
mostků a propustků. 

Na třebíčské železnici stanici se 
postaví podchod, který umožní 

bezpečné přecházení na zastávku 
rychlíků. „Kvůli tomu se zruší jedna 
kolej,“ popsal projektant Jiří Pelc.

Revitalizaci přivítali třebíčští mís-
tostarostové Vladimír Malý a Pavel 
Pacal. „Jsme rádi, že práce na želez-
niční stanici neskončily vybudováním 
přestupního terminálu,“ shodli se. 

Přivítali urychlení cesty jak na 
Brno, tak postupně na Jihlavu. 

„V současné době z třebíčské sta-
nice za rok odjede či přijede zhruba 
čtyři tisíce cestujících. Do budouc-
na to chceme zdvojnásobit,“ nastínil 
vedoucí odboru dopravy a komu-
nálních služeb Aleš Krtina.

Po rekonstrukci se zvýší rychlost 
vlaků ve směru na Brno

NEJEN rekonstrukce železniční tratě komplikuje dopravu v Třebíči. Obyvatelé 
ulice Fibichova v Borovině se museli smířit s tím, že tam jezdí automobily oběma 
směry a dopravu řídí semafory.  Foto: Antonín Zvěřina

Objekt bývalé zemědělské usedlos-
ti na Cyrilometodějské ulici v Třebí-
či by mohl do budoucna poskytnout 
zázemí pro vystoupení folklórních 
souborů, výuku lidových tanců, jar-
marky tradičních řemesel, ukáz-
ky lidových obyčejů a další zajíma-
vé edukační programy a pořady pro 
veřejnost. 

O záměru zbudovat tady Cent-
rum tradiční lidové kultury uvažuje 
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěv-
ková organizace Kraje Vysočina, kte-
rá je od roku 2005 pověřená péčí o 

tradiční lidovou kulturu na Vysoči-
ně.

„Rekonstrukce památkově chráněné-
ho objektu z roku 1824, který je majet-
kem Kraje Vysočina, otevře prostory 
veřejnosti, zároveň umožní rozšířit a 
zkvalitnit muzeem poskytované služby 
a zasadit nové aktivity spjaté s tema-
tikou tradiční lidové kultury do histo-
rického prostředí,“ uvedla radní Kraje 
Vysočina pro oblast kultury, památ-
kové péče a cestovního ruchu Marie 
Kružíková.

Pokud se záměr podaří zrealizo-
vat, oživí se dlouho nevyužívaný 
areál, který dnes slouží především k 
uložení výstavního mobiliáře, rozšíří 
se stávající výstavní plochy až o deset 
procent a vznikne nové interiérové 
vybavení pro výstavy.

Odbor kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu Kraje Vysoči-
na intenzivně hledá možnosti, jak 
získat externí finanční zdroje, kte-
ré by pomohly s realizací záměru s 
předpokládanými náklady ve výši 
14, 5 milionu korun.    -zt-

Vybudují centrum lidové kultury
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Ekotechnické centrum Alternátor 
se sídlem v Třebíči – Borovině má 
svého maskota. Jmenuje se AL a jed-
ná se o malého zeleného robota, jenž 
už od pohledu působí dobrosrdeč-
ným dojmem, pro který si ho oblíbí 
hlavně děti.

Alternátor se ve svých expozicích 
ve velké míře zaměřuje na ener-
gii z obnovitelných zdrojů, která je 
symbolizována právě zelenou bar-
vou maskota ALa. 

Maskot však může být doplněn 

piktogramy podle toho, jakou kon-
krétní části ekotechnického centra 
bude zrovna propagovat.

Postavička se symbolem blesku, 
coby elektrické energie, tak bude 
využita například při propagaci ener-
gokol, na nichž návštěvníci vyrábějí 
elektřinu, AL s rostlinkou na hlavě 
bude určen na propagaci exponátů 
vztahující se k biomase či fotosyn-
téze, maskot s chemickou baňkou 
nebude chybět u populárních zábav-
ně-vědeckých pokusů.   -zt-

Před začátkem letních prázd-
nin nechalo město ve spolupráci 
s Nadací Partnerství a Krajem Vyso-
čina instalovat dva sčítače cyklistů a 
pěších pro statistické účely. Jeden je 
umístěný za zahrádkářskou kolonií, u 
silnice na Slavice, na stezce směrem k 
Pekelnému kopcic. Druhý sčítač je na 
cyklostezce za Polankou podél řeky 
Jihlavy, směrem k Poušovu.

Automatické sčítače pomocí sen-
zorů s dosahem čtyř metrů rozli-
šují cyklisty a pěší i jejich směr jíz-
dy nebo chůze. Město tak bude mít 
informace, kolik cyklistů a pěších se 
kterým směrem pohybuje. 

Data jsou do paměti zařízení uklá-
dána v hodinových intervalech a 
uchovávána po dobu dvou let. Ze 

sčítačů budou data stahována pro-
střednictvím dodávané aplikace 
pomocí bluetooth. Provoz sčítačů 
zajišťuje baterie s životností až deset 
let bez nutnosti připojení k elektric-
ké síti. Zařízení jsou odolná vůči 
vandalismu i nepříznivým klimatic-
kým vlivům.

Statistická data ze zařízení město 
využije mimo jiné také pro žádost o 
dotaci na stavbu podchodu pod sil-
nicí I/23 v ulici Sucheniova. Stavba 
podchodu a navazující opěrné zdi 
je plánovaná z důvodu bezpečného 
převedení pěšího i cyklistického pro-
vozu přes Sucheniovu ulici. Zařízení 
poskytl městu Kraj Vysočina, Třebíč 
hradila pouze náklady na jejich insta-
laci.  -zt-

Třebíč začala 
počítat cyklisty i pěší

Oblastní charita Třebíč ve spo-
lupráci se sdružením Portus Praha 
pořádá jedenáctým rokem sbírku 
pro lidi s mentálním a kombinova-
ným postižením s názvem Akce cih-
la. Cílem je vybudování bezbari-
érového venkovního přístupu do 
stacionáře Úsměv a zajištění svozové 
služby. 

V případě velkého úspěchu přibu-
de na zahradě stacionáře i zahrad-
ní domek na nářadí potřebném pro 
pracovní terapie. Za podporu sbír-
ky čekají dárce malé cihličky i jiné 

upomínkové předměty. Premiéro-
vě budou stánky Charity na všech 
akcích městského kulturního stře-
diska v rámci Třebíčského kulturní-
ho léta. 

„Jsme nadšení z přístupu všech li-
dí z Městského kulturního střediska. 
Ve stánku si lidé budou moci koupit 
výrobky našich klientů, podpořit sbír-
ku a dostanou šanci se i něco naučit 
a sami si vyrábět drobné upomínky a 
dárky,“ okomentoval novinku Tomáš 
Barák, vedoucí střediska Oblastní 
charity Třebíč.    -zt-

Představili nového maskota

TŘEBÍČSKÉ EKOCENTRUM má svého maskota.  Foto: archiv centra Akce cihla pomůže pojedenácté
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Ukázku historické techniky 
hasičů z Heraltic doplnil další 
bohatý program. 

 Antonín Zvěřina

Oživené židovské město patří k tra-
dičním červencovým akcím v Třebí-
či. Takovou významnou akci jsme si 
nemohli nechat ujít a podruhé míří-
me do Zámostí v neděli.

Nedělní den patří tradičně Oživené 
židovské město hasičům. Přijíždějí 
sem z Heraltic a dovezou vždy část 
svojí historické techniky. Nejinak 
tomu je i letos. A historické automo-
bily a různé stříkačky lákají zejména 
mužskou populaci. 

Hasiči nabízejí ojedinělou možnost 
projet se na korbě jednoho z unikát-
ních automobilů po židovské čtvr-
ti. A vždy mají plno. Některé náv-
štěvníky také láká siréna. Její zvuk 
je opravdu pronikavý a nese se po 
celém městě. 

Po poledni hasiči ukazují zásah 
historickou stříkačkou hydrofor.  Ta 
potřebuje lidský pohon a hasičům 
pomáhají i lidé z řad diváků. Ale 
ouha! V první chvíli se proudnice 
nečekaně stočila do stánku s občer-
stvením, naštěstí voda nenapáchala 
větších škod. 

Radost z tryskající vody mají 
zejména děti, všechny mají zájem si 
vyzkoušet hasičskou techniku. Po 
chvíli jeden z hasičů odtroubí konec 
zásahu. Ale čeká nás ještě jeden, 
opravdu kuriózní.

Rychlomalířka 
Procházíme opět ulicí Leopolda 

Pokorného, zaujímá nás malířka, 
která kreslí rychloportréty. Na nezá-
jem si rozhodně nemůže stěžovat. 
A práce jí jde rychle od ruky. To už 
se vracíme na náměstíčko před Zad-
ní synagogou, kde začíná přehlídka 
modelek ze sdružení Míša&Míša. 
Svůj úkol plní do puntíku, inu vždyť 
mají puntíků všechny plné šaty. 

Pozor, také se soutěží. Muž a žena 
dostali za úkol oloupat dvě cibule a 
nakrájet na kostečky. A představte si, 
že muž tuto soutěž vyhrál. Sice jen 
o fous, o chlup, ale přece. Odměna? 
Sada keramických nožů. 

Četníci se opět připravují na zásah. 
Kolem se tísní desítky zvědavců a 
scénka sklízí úspěch, všichni herci si 
ho jistě zaslouží. Nastává vyvrchole-
ní celého programu. Hasičský útok 
ze žebříku na požár nad penzionem 
vedle informačního centra. 

Muž hbitě stoupá po žebříku vzhů-
ru, jeho kolegové mu připravují vše 
potřebné pro zásah. Proudnice je již 
umístěná na vrcholu žebříku, aby při 
lezení hasiči nepřekážela. A pak se z 
ní vyvalí proud vody, který neúpros-
ně likviduje imaginární plameny.  

Heraltičtí hasiči se staví do řady a 
vlastně ukončují program. Zpíva-
jí hasičskou hymnu Co jste hasiči 
a nepohrdnou láhví rumu. Rumu? 
Vlastně Tuzemáku, abychom byli 
přesní. Apropó, víte, že nám chce 
Evropská unie zakázat ř, protože ho 
používáme jako jediní v Evropě? 

Představujeme kapely
Teď představíme obě kapely. Za 

kapelu Schimmerla Klezmer Kabaret 
se slova ujímá kapelník Tomáš Smo-
lík. „Jsme studentská kapela a hraje-
me čistě židovskou hudbu z východní 
Evropy z devatenáctého století. Takové 
židovské lidovky,“ vysvětluje Smolík. 

Zdůrazňuje, že se jedná o světskou 
hudbu, nikoli náboženskou. Slouží 
jako kulisa k pití a tanci. „Jsme spo-
lužáci z gymnázia a vydrželi jsme i po 
odchodu na vysoké školy,“ říká kapel-
ník. Naznačuje, že kapela vznik-
la v Táboře, nyní má sídlo v Praze a 
vlastně kočuje po celé republice. 

Netají, že se jedná o amatérské 
muzikanty. Pokud jde o nástroje kaž-
dý z členů zažil výuku na základní 
umělecké škole. „Mě například vyho-
dili,“ usmívá se Smolík. Upozorňuje, 
že kapela se přizpůsobila tomu, kdo 
na co hrál. 

„V Třebíči máme prostředí strašně 
rádi. Jsme tady potřetí a rádi se sem 
vracíme, i když je to náročná šichta, 
hrát tři dny v kuse. Ale vždycky si to 
užijeme,“ poznamenává kapelník.  

Kapela vystupuje například při 
programech v synagogách. „Ale baví 
nás třeba hrát i po hospodách nebo na 
akcích, které sami pořádáme,“ nastiňu-
je Smolík. Připouští, že by se kapela 
hudbou živit mohla, ale členové by 
museli přestat studovat.  

Mluvčími kapely Mackie Messer 
Klezmer Band se stávají Petr Kost-
ka a Veronika Mireková. „Původně 
jsme hráli jazz a postupně jsme expe-
rimentovali s různou etnickou hudbou. 
Nakonec jsme zůstali u klezmeru,“ 
vysvětluje Kostka. 

Přiznává, že kapela občas zabrousí 
i do jiných žánrů, jako je již zmiňo-
vaný jazz či dixieland. „Jsme všichni 
konzervatoristi nebo učitelé na základ-
ních uměleckých školách,“ podotýká 
Kostka.  

Pokud jde o složení kapely, co se 
týče hudebních nástrojů, umožňuje 
kapele velké množství experimen-
tů od hraní až po aranže. „Dřív jsme 
zkoušeli téměř každý týden. Nyní se 
sjíždíme i z různých koutů republiky, 
cvičíme zhruba dvakrát měsíčně,“ říká 
Kostka.

Ani on netají, že hrát po tři dny 
není nic jednoduchého. „Člověk musí 
překlenout první odpor a pak už to jde. 

A my to podporujeme různými pro-
středky jako je pivo či víno,“ směje se 
Kostka. 

„Pokud jde o skladby, vždycky někdo 
donese nějakou písničku, kterou někde 
zaslechnul a líbí se nám. Pak uděláme 
aranže a nazkoušíme ji. Občas složíme 
i český text,“ vkládá se do rozhovoru 
zpěvačka Veronika Mireková.

Dále kapela zpívá v jazyku jidiš a v 
hebrejštině. „Chodila jsem do týden-
ního kurzu intenzivní hebrejštiny. Jidiš 
rozumím, protože to je směska němčiny 
a jsou v ní hebrejská slovíčka. Tomu-
to jazyku líp rozumím. Hebrejština je 
těžší, ale kdyby se člověk výuce věnoval, 
naučil by se ji,“ říká Mireková. 

Mají konzultanty
Netají, že kapela využívá rad kon-

zultanta Karla Hrdličky z Plzně. Ten 
tam učí arabštinu hebrejštinu. „A 
máme k dispozici i kamarádku Terku 
Dubinovou, co je vynikající hebrejist-
ka,“ vysvětluje Mireková. 

Doplňuje, že band je na Oživeném 
židovském městě popáté. Kapela 
v Třebíči vystupovala i na festivalu 
Šamajim a letos je v Třebíči podru-
hé. 

„V dubnu jsme tady byli na soustře-
dění s divadelním souborem Ampulka. 
Za ty roky jsme se skamarádili a máme 
se rádi. Domluvili jsme se, že dáme do 
kupy program s názvem Kolenovrť. My 
hrajeme a zpíváme a oni tančí,“ nazna-
čuje Mireková.

Petr Kostka na otázku, zda by se 
kapela mohla muzikou živit, odpoví-
dá, že živit se muzikou je velice těžká 
věc. „My vlastně díky tomu, že učíme 
na základních uměleckých školách, se 
jí věnujeme na plný úvazek. Myslím 
si, že živit se klezmerovým hraním se 
nedá,“ přemítá Kostka.        

Oba se shodují, že je muzika baví 
právě proto, jak ji hrají a dělají. 
„Máme se rádi a bavíme se tím,“ říká 
Kotka. „Ale někdy si říkáme, že by 
nebylo marné se tím živit,“ oponuje 
mu s nadhledem zpěvačka. Opět se 
shodují, že kapela přes věkové roz-
díly si rozumí i lidsky. „A máme spe-
cifi cký humor, kterému říkáme messer 
humor,“ končíme rozhovor.  

A zpět k hasičům. Mluvčí heral-

tických hasičů Jarmila Bohdálková 
říká, že děti se v tamním muzeu čas-
to ptají, jak vznikli hasiči. Odpovídá 
jim, spadli z nebe. „Tak to tedy neby-
lo, i hasiči mají svůj vývoj,“ poukazu-
je. Začíná své vyprávění.

Vše začíná v době, kdy člověk začal 
používat oheň. Ihned si začal uvědo-
movat, že oheň je dobrý sluha, ale 
zlý pán. Pokud se vyhne kontrole, 
nastává problém. Zprvu sloužil jako 
zdroj tepla, ochrana před zvěří a při 
úpravě potravin. 

Později jej začal využívat v mnoha 
dalších činnostech. Dlouho byl ale 
člověk bezbranný proti jeho ničivé 
síle, až v 16. století se začíná objevo-
vat snaha o protipožární opatření. 

Vrbové komíny
Častou příčinou požárů bývaly 

komíny. V té době se pletly z vrbové-
ho proutí a vymazávaly hlínou. Pro-
to se kontrolovaly a majitel špatné-
ho komínu dostal pokutu. Zvláštní 
pozornost se věnovala pekárnám a 
sladovnám.

Měšťané nesměli svítit při noč-
ních procházkách třískami a louče-
mi. Za bezpečné svítidlo se považo-
vala lucerna. V domech se nesmělo 
skladovat zbytečné seno a sláma a 
jiné hořlaviny. Stodoly se směly sta-
vět až za hradbami města. Poddaný, 
který způsobil požár, měl být trestán 
na hrdle. 

Na příhodných místech se zavě-
šovaly konce, háky a žebříky. Všich-
ni poddaní měli povinnost se haše-
ní účastnit. V polovině 18. století za 
vlády Marie Terezie došlo k vydání 
celozemských požárních řádů. 

Ve vesnicích se sázely stromy, aby 
bránily šíření požárů. Dřevěné komí-
ny měly nahrazovat komíny zděné. 
To bylo obtížné, vládl nedostatek 
cihel a obyvatelstvo na něco takové-
ho nemělo peníze. Trvalo sto let, než 
se něco takového uskutečnilo.

Dokonalejší požární řád byl vydán 
za vlády Josefa II. z roku 1787. 
Dodržováním spousty nařízení byl 
pověřený magistrát. Existovali komi-
saři nad ohněm, kteří s mistrem zed-
nickým a kamenickým kontrolovali 
domy a v případě hrubých nedostat-
ků mohli nařídit zbourání.      

Tvrdé tresty se vynášely za rabo-
vání při požárech. Jako obrana proti 
šíření ohně byly háky, konve, vědra a 
žebříky. Velkým pokrokem v hašení 
byl vynález hadic. Teprve až vynález 
bezešvých hadic ale přinesl kýžený 
úspěch. 

Pokrok nastal ve druhé polovině 
18. století, kdy byl vydán spolko-
vý zákon. To byl impuls pro vznik 
hasičských spolků. První vznikl 
v roce 1864 ve Velvarech. První sbor 
v Třebíči byl založen v roce 1869 
Titem Krškou.

Ten později odešel do Velké-
ho Meziříčí a v roce 1870 založil 
sbor tam. Třebíčský hasičský sbor 
měl německé vedení, čímž pozbyl 
své prvenství. Co spojuje Heralti-
ce s Třebíčí v historii? Bohužel nic 
příjemného. Když uherský král Ma-
tyáš Korvín obléhal Třebíč, vypálil a 
vyraboval mnoho obcí v okolí. Zni-
čené byly také Heraltice a ze vzkvé-
tajícího městysu se stala dědina. 

Zámostí v neděli ovládli zejména hasiči

ZEJMÉNA děti využívaly možnost svézt se historickým hasičským autem. 
 Foto: Antonín Zvěřina
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videoBoS - videozáznam Vašeho 
svatebního dne, maturitního plesu, 
firemní prezentace. Letecké video a 
foto z kvadrokoptéry. Studiové zpra-
cování - střih, obrazové efekty. Přepis 
a zpracování videa - rodinných nah-
rávek (VHS, miniDV, HDD kamer atd.) 
a 8 mm filmů na DVD. Více na www.
video-kameraman.cz, Tel.: 608 855 
607

Zednické a obkladačské práce. Rekon-
strukce bytů a byt. jader, dokončovací 
práce na novostavbách, omítky, štuky 
a jiné. Práce se zárukou. Tel. 704 117 
768

Video

Zednické 
a obkladačské práce

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 :-)  

SKLO PORCELÁN  ANNA (Karlovo 
nám.17, Třebíč, 1. patro) nabízí široký 
sortiment porcelánu, skla, dárkového 
zboží. Těšíme se na Vaši návštěvu. Při 
předložení inzerátu 5% sleva. Zde je také 
kontaktní místo pro odběr knih interne-
tového knizkupectví s velmi příznivými 
cenami – ABZ.CZ

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

Sklo, porcelán

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

Prodej

Manžel na hodinku

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

Prodám teracové desky + obruby ( na 
dvojhrob ). Termíny cca září - říjen. Tel.: 
724 662 117

Prodám garáž v Třebíči, ulice Znojem-
ská. Cena 222 tis. Kč, poplatky hradí 
kupující. Jen vážný zájemce, bez RK. 
Kontakt : spisar.jan@tiscali.cz

Prodám zánovní ložnici Jitona dub 
masiv, původní cena 125 000 Kč, 
současná cena dle dohody, zn. spěchá. 
T:777 699 314

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? 
SYMETRIO - expert na kontury 
obličeje má pro Vás řešení.
* nová přirozená permanentní metoda 
- vláskování obočí.
Provádíme také mikropigmentaci 
očních linek, rtů a stínování obočí
* přirozený trvalý make-up bez bolesti
a bez náročného hojení
* s tímto inzerátem získáváte 
bonus - 500 Kč na vláskování obočí  
do 30. 9. 2016
www.symetrio.cz
Mob.: 777 668 503
Veškrnová Andrea

Od vzniku Kraje Vysočina uply-
nulo už neskutečných 16 let. Hned 
v prvním roce fungování kraje 
jsem se stal zastupitelem a podí-
lel se na rozjezdu tohoto nového 
útvaru. 

Dnes již prakticky všichni v 
kraji řekneme, že jsme z Vysoči-
ny. Ale nebylo vůbec jednoduché 
přesvědčit lidi o tom, že všechny 
oblasti našeho kraje mají hodně 
společného. Nakonec se to poda-
řilo a náš kraj si našel svoje místo 
na mapě České republiky. Já sám 
jsem se stal v roce 2000 předse-
dou zdravotní komise a snažil se 
pomoci při převzetí našich ne-
mocnic od státu. Pak následovalo 
období, kdy jsem jako předseda 
Finančního výboru kraje spolu-
rozhodoval o hospodaření naše-
ho kraje a v listopadu roku 2008 
jsem se stal náměstkem hejtmana 
právě pro finance. 

Následující rok 2009, byl ro-
kem začátku hospodářské krize. 
To znamenalo těžký, až půlmili-
ardový propad rozpočtu. Nebyla 
to vůbec jednoduchá situace, ale 
nakonec jsme toto období rece-
se překonali a rok 2015 nás zařa-
dil mezi nejlépe hospodařící kraje 
ČR. Závěrečná zpráva po kontrole 
Ministerstva financí mluví jasně. 
Žádná rizika, bez nálezu. Jen dva 
kraje dosáhly takového výsledku. 
Kraj Vysočina a Moravskoslezský 
kraj. 

Nový rozpočtový výhled ukazu-
je, že je připraveno mnoho pro-
jektů za několik miliard korun, 
bez nutnosti zadlužit se. Kraj má v 
současné době na fondu strategic-
kých rezerv a v jiných bankách 1,3 
miliardy.

Na účtech máme v současnosti 
něco přes 1,5 miliardy a společně 
se strategickým fondem a penězi 
na termínovaných vkladech, cel-
kem více než 2,8 miliardy korun.

I letošní rok bude uzavřen v 

kladných číslech. Už nyní máme v 
daňových příjmech více než 200 
miliónů nad rozpočet a téměř 350 
miliónů nad skutečnost loňského 
roku. Úspora tak ještě poroste. 

Velmi doufám, že jsme přesvěd-
čili občany našeho kraje, že ne-
projídáme prostředky a zároveň 
myslíme dopředu. Vždy jsme se 
snažili o společné peníze posta-
rat a rezervy rozumně investovat 
do rozvoje naší Vysočiny. Pokra-
čujeme v dalších aktivitách, které 
směřují ke zveřejňování informací 
týkajících se správy veřejných pe-
něz. Lidé v kraji chtějí vědět, jak 
pracujeme s jejich penězi, kam a 
jak je investujeme. 

Díky našim webovým stránkám 
si může každý občan pomocí kli-
kacího rozpočtu prověřit, kam 
směřují jeho daně. Najít si pří-
slušnou zakázku, fakturu nebo 
smlouvu. Zjistit dodavatele, účel 
a termín platby. To vše doplňují 
transparentní účty a informace o 
aktuálním hospodaření příspěv-
kových organizací. Zároveň jsme 
připravili tzv. participativní roz-
počet. Občané projevili nebývalý 
zájem o spoluúčast na rozhodo-
vání o směřování rozpočtu našeho 
kraje a to nás vede k dalšímu pře-
mýšlení, jak tento zájem zúročit. 

Blíží se krajské volby a já věřím, 
že příští zastupitelstvo bude po-
kračovat i v našich aktivitách smě-
rem k otevřenosti a transparent-
nosti našeho hospodaření. Přijde 
mnoho nových zastupitelů, dost 
často bez zkušeností z komunální 
politiky. A pak třeba moje zkuše-
nosti a možná i historická paměť 
budou příspěvkem pro řešení růz-
ných situací, které náš kraj potka-
jí. Občané rozhodnou, zda se budu 
moci i nadále účastnit na rozvoji 
našeho kraje. V každém případě 
si myslím, že náš kraj je minimál-
ně finančně připraven na všechny 
výzvy, které ho čekají.

Náměstek hejtmana 
Vladimír Novotný: 

Kraji Vysočina je už 16 let
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Do konce srpna byla dokončena další etapa re-
generace veřejných prostranství panelového 
sídliště na ulici Fr. Hrubína. 

Stavba v celkové hodnotě 2,7 milionů ko-
run bez DPH zahrnuje rekonstrukci vozovky, 
chodníků, veřejného osvětlení, vybudování 
přístřešků na komunální a separovaný odpad, 
sadové úpravy a mobiliář, vše v jihovýchodní 
části ulice. 

„Práce začaly v polovině června a při úpravě 
silnice jsme zjistili, že pod asfaltem byly polože-
né panely v písku. Muselo se tedy dělat i celé nové 

podloží. Termín dokončení stavby ale i přes kom-
plikace stihneme,“ uvedl místostarosta Vladimír 
Malý.

Do konce listopadu budou trvat stavební práce 
také v ulici Čeloudova. 

„Ty zahrnují rekonstrukci silnice, chodníků a ve-
řejného osvětlení, nové přístřešky na komunální 
i separovaný odpad, mobiliář a nezbytné sadové 
úpravy,“ popsal stavbu místostarosta Milan Zei-
bert. Celková cena investice je 5,9 milionů ko-
run bez DPH.

Technická infrastruktura Na Kopcích
Od počátku srpna začaly práce na vybudování 

technické infrastruktury pro plánovanou lokali-
tu jedenácti rodinných a pěti bytových domů. 

Na stavbě se město bude podílet vybudováním 
silnic a chodníků, dešťové kanalizace a veřejné-
ho osvětlení, za celkovou cenu devět milionů ko-
run bez DPH. 

Vodovod a splaškovou kanalizaci tam vybudu-
je svazek obcí Vodovody a kanalizace.  -zt-

Město pokračuje v regeneraci sídlišť
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Quadriathlon 2016, Majsrovstvá 
Európy - Šprintová vzdialenosť, 5. 
kolo svetového pohára, Otvorené 
Majstrovstvá Slovenska, to vše byl 
statut závodu v Šamoríně-Čilisto-
vě. Tradičně vydařený kvadriatlono-
vý podnik na Slovensku přivítal 30. 
července závodníky ze sedmi zemí 
(FRA , GER, POL, ESP, MAĎ, CZE 
a SVK), kteří se utkali o tituly Mis-
trů Evropy na sprinterské trati 0,75-
18-4-4 km (plavání-kolo-kajak-běh).

Krásné počasí, skvělá organizace a 
zcela uzavřené závodní tratě s fandí-
cími diváky v okolí hotelu Kormorán 
dodávaly závodníkům dostatek ener-
gie. A ti se jim odměnili hodnotnými 
výkony.

Mistrem Evropy v absolutním 
pořadí se stal Enrique Peces ze Špa-
nělska v čase 1:12,57 h před Maďa-
rem Ferencem Csimou (-2:34min) 
a Němcem Stefanem Teichertem 
(-2:55min). Svoje zastoupení v závo-

dě měla i Třebíč. Mezi muži nad 60 
let obsadil 2. místo Zdeněk Miko-
láš (KLM TR) časem 1:50,36 h. 
Poražen byl pouze Polákem Jerzym 
Gendekem, za ním skončil Peter Ap-
pelt z Německa. TJ Spartak Třebíč, 
oddíl TT , reprezentoval Petr Mejz-
lík, který se časem 1:35,09 h. probo-
joval na 2. místo. Vítězem kategorie 
se stal Christian Smidt (Německo), 
třetí místo obsadil Polák Romek Pie-
trzak. Dalším závodem bude norské 
Oslo v polovině září.

„Tak tohle jsem opravdu nečekal, slo-
vy Karla Gott a. Tohle vyšlo nad oče-
kávání vzhledem ke konkurenci. Jsem 
v kategorii už osm let, takže každé 
stupně jsou svátkem,“ ohodnotil svůj 
výkon Mejzlík.   -zt-

Mejzlík a Mikoláš vicemistry Evropy

PETR MEJZLÍK (vlevo) a Zdeněk 
Mikoláš vybojovali stříbrné medaile.

 Foto: archiv P. Mejzlíka

Atletky v II. lize překvapily
Příjemným překvapením skončilo 

účinkování atletek Spartaku Třebíč 
v letošní II. lize. Děvčata jsou sice o 
soutěž níž než muži, vybojovala však 
umístění o stupínek lepší než oni 
a skončila druhá. Pro mladý celek 
vedený Hedvikou Mokrou je to pře-
kvapivě dobrý výsledek, zvlášť po 
nevydařeném 1. kole, v němž třebíč-
ské závodnice skončily páté. 

V závěrečném kole v Ústí nad 
Orlicí podlehly Třebíčačky pouze 
Čáslavi, která vyhrála všechna ko-
la a postupuje do I. ligy. Úspěch 
je o to cennější, že chyběla jednič-
ka družstva, překážkářka Veronika 
Janíčková. Skvěle ji však zastoupila 
Renata Procházková, která zvítězila 
na obou překážkových tratích, a pře-
stože odzávodila teprve jednu sezo-
nu, stala se bodově nejúspěšnější 
členkou družstva. 

V Ústí ale nejvíce bodovala Bára 
Doležalová, která při třech individu-
álních startech získala 26 bodů. O 
čtyři body méně měla Procházková 
a spolu s ní Monika Sedláčková.

Výkony závodnic Spartaku Tře-
bíč ve 4. kole II. ligy v Ústí nad 
Orlicí: 100 m: 3. Kosielská 13,71, 
10. Růžičková 14,71. 100 m přek:  
1. Procházková 16,17. 400 m přek: 
1. Procházková 71,10. Dálka: 2. 
Doležalová 5,33, 4. Kosielská 5,07, 
7. Růžičková 4,71. Trojskok: 1. 
Doležalová 11,10, 3. Sedláčková 
9,75. Koule: 2. Sedláčková 10,87, 
8. Götzová 7,16. Disk: 4. Jordánová 
26,51, 5. Nováčková 26,30, 6. Sed-
láčková 25,35, 7. Mokrá 23,99, 8. 
Götzová 20,93. Kladivo: 2. Götzová 
35,36, 3. Nováčková 33,00, 5. Mokrá 
31,16. Oštěp: 5. Doležalová 31,96, 
6. Jordánová 30,73. Družstva v kole: 
1. AC Čáslav 178, 2. Spartak Třebíč 
141, 3. Moravská Třebová 138, 4. 
Lokomotiva Trutnov 113, 5. Jiskra 
Ústí nad Orlicí 80, 6. Atletika Chru-
dim 64, 7. AC Pardubice 54. Koneč-
né pořadí II. ligy: 1. AC Čáslav 28, 
2. Spartak Třebíč 20, 3. Lokomotiva 
Trutnov 18, 4. Jiskra Ústí nad Orlicí 
16, 5. Moravská Třebová 13, 6. AC 
Pardubice 10, 7. Atletika Chrudim 7. 

 Milan Zeibert

Na 150 jednotlivců a 18 štafet z 
18 zemí světa se postavilo na start 
mezinárodního Mistrovství Slo-
venské republiky v dlouhém triat-
lonu s názvem SLOVAKMAN226. 
Tento závod si do svého závodního 
kalendáře zařadili např. i závodníci z 
V. Británie, USA či Kolumbie. Závod 
byl také součástí ČP v dlouhém tri-
atlonu s názvem FORD CZECH-
MANTOUR 2016.

V sedm hodin se závodníci po 
výstřelu z děla vrhli do Váhu, aby 
uplavali 3,8 km. Následovalo 180 
km v šesti okruzích ve směru Piešťa-
ny, Madunice a zpět. Život na trati 
účastníkům ztrpčoval hlavně velmi 
silný vítr, který je naopak příjemně 
ochlazoval při závěrečném maratón-
ském běhu. 

Šest okruhů podél Váhu směrem 
do městského parku a zpět urči-
lo pořadí v cíli. Tím jako první po 
8:30,44 h. proběhl Jan Oppolzer z 
ČR. Z oddílu TT  TJ Spartaku Tře-
bíč v čase 12:18,05 h. proběhl cílem 
Roman Korner a v kat. 45-49 let to 
stačilo na 7. místo a Petr Mejzlík v kat. 
55-59 let se za čas 12:40,03 h. postavil 
při slavnostním vyhlášení výsledků na 
stupně vítězů za 3. místo.

„Předběhl mě na posledních sto met-
rech soupeř ze Slovenska. Reagovat 
nešlo, protože byl našlápnutý mě pora-
zit. Po vyhlášení mi povídal, že jsem 
měl číslo se jménem vzadu, takže si to 
přečetl a šel po mně. Kdybych prý ho 
měl vepředu, tak by se tak nezmáčk-
nul,“ konstatoval Mejzlík.  -zt-

Mejzlík skončil na Slovensku třetí

Jedním ze suvenýrů, které si budou 
moci zakoupit návštěvníci Srazu 
Boroviňáků v sobotu 3. září, bude 
i velký nástěnný kalendář pro rok 
2017. Ten na více než 60 fotografi ích 
seskládaných do působivých koláží 
zachycuje nejen výstavbu „staré“ 
Boroviny, ale hlavně její obyvatele a 
také pracovníky obuvnické továrny.

„Snažili jsme se do kalendáře zařa-
dit co nejvíce fotografi í z 50. až 70. let 
minulého století. Díky tomu se na foto-
grafi ích pozná asi každý Boroviňák, 
který byl v té době v dětském věku,“ 
vysvětluje Milan Krčmář z třebíčské-
ho science-centra Alternátor, jenž 
kalendář připravoval.

„Někdy bylo fotografi í o jednom 
tématu tolik, že jsme je rozvrhli do 
více měsíců. Jednalo se právě hlavně 
o snímky dětí z borovinských školek 
nebo z mládežnických organizací,“ 
doplňuje.

Kalendář je vytištěný na kvalit-
ním křídovém papíru o velikosti A3. 
Fotografi e jsou zvětšeniny sním-
ků, které lidé přinesli v posledních 
měsících do Alternátoru, počítačo-
vě vyčištěné, zaostřené a kontrast-
ně upravené tak, aby byly co nejví-
ce detailní. U všech je také popisek, 
který většinou uvádí rok jejich vzni-
ku, událost, na níž byly zachyceny, 
významnější osoby jsou i jmenová-
ny. A mnohdy se do něj dostaly i celé 
rodiny.

„Zajímavé například je, že na lis-
tu věnovaném borovinskému divadlu 
najdeme herce Jiřího Pechu na fotogra-

Na Srazu Boroviňáků 
pokřtí i historický kalendář

fi i z 60. let a zároveň i jeho otce Fran-
tiška na snímku ze začátku 40. let. 
Stejně tak u sportu jsou cyklisté Bo-
ca Horáček starší a mladší a o kus dál 
paní Horáčková, coby házenkářka,“ 
říká Krčmář. 

„A když je řeč o Jiřím Pechovi, tak 
ten svou účast na Srazu Boroviňá-
ků potvrdil a všem vzkazuje, že se 
do Boroviny moc těší, poukazuje 
Krčmář. Kalendář se na Srazu Boro-
viňáků bude prodávat za 139 korun. 
Rada města v Třebíči rozhodla pod-
pořit žádost o příspěvek pořadatele 
akce Setkání Boroviňáků. Příspěvek 
činí 20 tisíc korun.  -zt-

 10 - Generální jízda vláčku pro 
zaměstnance a novináře, zkouška jed-
notlivých scének „živých obrazů“

 10.30 - Zahájení, proslovy, uvítání; 
první jízda vláčku, kočáru a Tatry 603 
pro veřejnost; křest kalendáře „Sta-
rá Borovina 2017“; otevření výstav v 
budovách č. 54 a 7 (v budově 7 budou 
od 14.00 do 16 - autorky obrazů, které 
budou připraveny odpovídat na případ-
né dotazy – podrobnosti níže).

 11 - Orchestr Horanka
 13 - Loutkové divadlo
 14 - Orchestr Horanka
 15 - Loutkové divadlo
 17 až 18 - Poslední jízda vláčku (uvi-

dí se podle zájmu).

Harmonogram Srazu 
Boroviňáků v sobotu 3. září

Odchytí divoké kočky
Městská policie Třebíč upozorňuje obyvatele města, že na Gorazdově 

náměstí, zejména v blízkosti starého hřbitova, budou ošetřovateli Městské-
ho útulku pro opuštěná zvířata Třebíč  odchytávány přemnožené divoké koč-
ky. Ty tam poškozují hroby a znečišťují pietní místo. Plánovaný odchyt se 
uskuteční v období od 1. září do konce roku. Policie žádá majitele domácích 
koček, aby si své mazlíčky v tomto termínu zabezpečili. -zt-
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel.: 776 143 134

3. 9. 2016 Dukovanské stezky, 
turistický pochod, start JE Dukova-
ny, cíl Dalešice, trasy pěší 8, 11, 17, 
20, 36 km. Trasy vedou na Rabštejn, 
vyhlídky Na Babách a Velká skála, 
Biskoupský kopec, Skřipinu, Vlčí 
kopec, Mohelnskou step a Babylon. 
Autobus z Třebíče v 7.15, 9.15 a zpět 
z Dalešic v 14.20, 16.20, 18.20.

3. 9. 2016 Sraz Boroviňáků, 
setkání v areálu bývalého BoPo od 
10.30 do 17.00 hodin. Turistický 
vláček pojede areálem fabriky. Ces-
tující se tak setkají s Budischow-
ským, Baťou, ale i Němci zabírají-
cími továrnu či socialistickou érou. 
Budou vystavené boty, které se v 
Borovině vyráběly. Sraz historických 
aut. 

3. 9. 2016 Mlýny na Dašovském 
potoku: Předín - Parkanice - Dašov-
ský a Nechvátalův mlýn - Rokytnice 
- Stařeč (15 km), Borovina (17 km). 
Odjezd z Třebíče autobusem z AN 
v 10.10.. 

9. 9. 2016 Kolem noční Jihlavy 
po historických pamětihodnos-
tech, turistický pochod v Jihlavě, 
start od 17 do 19 hod., trasy pěší 8 a 
15 km. Doprava individuální.

10. 9. 2016 Hvězdicově na Jalo-
vec, turistický pochod, start libovol-
ný, cíl 10.30 - 15.30 hod. na Jalovci v 
chatě lyžařů. Doporučené pěší trasy 
→ 5 km s průvodci: Okříšky (7.49 
příjezd vlaku) - Chumelky - Jalovec, 
20 km: Třebíč - Padrtův a Červený 
mlýn - Číchov - Jalovec, 20 km: Pří-
mělkov - Rokštejn - údolí Brtnič-
ky - Brtnice - Radonín – Jalovec, 20 
km: Třebíč - Račerovice - Nová Ves 
- Číchov - Jalovec, 10 km: Okříš-
ky - Přibyslavice - Číchov - Jalovec. 
Z Jalovce na vlak 1,5 km do Čícho-
va nebo 5 km do Okříšek. Cyklo tra-
sy libovolné. Do Okříšek či Příměl-
kova vlakem z Třebíče hl. n. v 7.30, 
8.28, 9.20 / z Boroviny v 7.35, 9.26. 
Návrat vlakem z Číchova v 13.59, 
16.06, 17.59, z Okříšek vlakem 
v 13.10, 14.13, 15.10, 16.13, 17.07, 
18.06.

16. 9. 2016 Pohádková Třebíč, 
dobrodružný pochod v Třebíči, start 
od 16.00 do 18.00 hod. na Karlově 
náměstí u Malovaného domu, trasa 
pěší 6 km, 5 zastavení. Cíl s občerst-
vením: klubovna KČT u Babáku.

17. 9. 2016 Obušku, z pytle ven, 
turistický pochod v Daňkovicích, 
trasy pěší 16 a 26 km, cyklo 35 a 48 
km. Trasy vedou na Podlesí, České 
Milovy a Krásné. Doprava vlastními 
auty.

17. 9. 2016 Cestami Oktaviá-
na Strádala, turistický pochod v 

Humpolci, start v sokolovně, trasy 
pěší 10, 23 a 32 km. Trasy vedou po 
méně známých cestách na Trucbá-
bu, Háj, Holušice, Pusté Lhotsko, a 
Řečice. Odjezd z Třebíče autobusem 
v 7.00. Návrat z Humpolce auto-
busem v 13.45, 15.40, do Jihlavy v 
17.20.

23.- 25. 9. 2016 Jede Kudrna 
okolo Brna, hlavní akce KČT v Brně 
- Bystrci, start ve Společenském cen-
tru na Odbojářské ulici, trasy PÁ 
12 km, SO a NE 10, 20, 30 a 40 
km. Mezinárodní setkání příznivců 
turistiky z 20 zemí světa. V sobotu 
a neděli pochody probíhají v oblas-
ti Brněnské přehrady, Pohádky máje 
a Moravského krasu. V pátek Kolo-
maznický pochod k hradu Špilberk.

24. 9. 2016 Nonstop stříbrnou 
stopou, turistický pochod v Jihla-
vě, start sportovní hala Sokolovská 
122C, trasy pěší 15-50 km, cyklo 30-
100 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. 
n. v 6.05 nebo 7.30 / z Boroviny v 

6.11 nebo 7.35. Návrat vlakem z Jih-
lavy v 13.30, 14.40, 15.30, 16.40, 
17.30.

24. 9. 2016 Se Sokolem kolem 
Žďáru, turistický pochod ve Žďáru 
nad Sázavou, start v sokolovně na 
Doležalově náměstí, trasy pěší 10-
45 km, cyklo 20-100 km. Odjezd 
autobusem z Třebíče v 6.56. Návrat 
ze Žďáru vlakem v 15.30, 17.30 
(přes H. Brod a Jihlavu) nebo auto-
busem v 16.05.

28. 9. 2016 Krahulov - Parný 
mlýn - Steklý rybník - Hvězdo-
ňovice - a) Na Pilce (8 km) nebo 
b) Hradisko - Šindelkova jesky-
ně - 3 křížový kámen - Na Pilce 
(12 km) Zpět: Petrovice - Okříš-
ky (2 km) nebo Petrovice - Třebíč 
(9 km). Posezení Na Pilce u Petro-
vic. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
7.30 / z Boroviny v 7.35. Návrat vla-
kem z Okříšek v 12.06, 13.10, 14.13, 
15.10, 16.13 nebo příchod do Třebí-
če. -zt-

Závěrečné kolo I. atletické ligy 
konané v Bílině rozhodlo o tom, 
že celek Spartaku Třebíč vedený 
Jiřím Klinerem udrží třetí příčku. 
Družstvo, kterému v předchozích 
dvou sezonách odešly všechny jeho 
hvězdy, počítalo letos s umístěním 
někde ve středu tabulky. 

Nečekaně však dokázalo konkuro-
vat vítězné Škodě Plzeň i nevyzpy-
tatelnému Spartaku Praha 4, který 
poté co Škodovku dvakrát „přejel“, 
poslední kolo vypustil a Plzeňským 
velkoryse přenechal postup do fi nále 
MČR. Klinerův celek před závěreč-
ným dějstvím rozšířil už tak bohatou 
marodku, aby se navíc musel vyrov-
nat s tím, že závod se koná nikoli 
v původně určeném pražském Ede-
nu, ale ve vzdálené Bílině. 

Ta ani na domácí půdě neodvrá-
tila hrozbu sestupu, a tak se loňský 
vítěz poroučí do II. ligy. Zda ho do 
ní doprovodí Tachov, který v Bíli-
ně přece jen zabojoval, bude známo 
teprve po fi nále MČR a po rozhod-
nutí všech oddílů, zda využijí svých 
postupových práv. Třebíčští sice na 
severu Čech skončili až šestí (při-
tom stačila účast jediného dalšího 
závodníka k posunu o dvě a dvou 
závodníků o tři místa), ale protože 
své konkurenty z Domažlic nechali 
za sebou, mohli si tento jediný výpa-
dek v sezoně dovolit. 

Nejvíce bodů pro družstvo získali 
Matěj Mach, při třech individuálních 
startech třikrát druhý, Martin Růžič-
ka, který Macha překvapivě porazil 
na krátkých překážkách, Jiří Kliner a 

Josef Rygl, který zaběhl nejrychlejší 
letošní osmistovku.    

Výkony závodníků Spartaku Tře-
bíč ve 4. kole I. ligy v Bílině: 

100 m: 6. Urban 11,33, 12. Vorlí-
ček 11,92. 

200 m: 2. Mach 22,23, 9. Urban 
22,17. 

400 m: 2. Mach 48,74, 4. Růžička 
49,49.

 800 m: 4. Rygl 1:56,85. 
1500 m: 2. Rygl 4:08,85. 
110 m přek: 1. Růžička 15,57, 2. 

Mach 15,60. 
4 x 100 m: 3. Urban Mach Růžička 

Vorlíček 43,58. 
10 000 m chůze: 9. Marek 73:03. 

Výška: 10. Mikoláš 162. Trojskok: 4. 
Růžička 13,68, 14. Vorlíček 11,40. 

Koule: 4. Kliner 13,80, 7. Vilímek 
13,50, 9. Svoboda 12,62, 13. Dolák 
10,60. 

Disk: 4. Kliner 40,12, 7. Vilímek 
38,73, 10. Svoboda 36,68, 13. To-
mek 32,44. 15. Dolák 31,72. 

Kladivo: 8. Tomek 43,93. Oštěp: 
6. Dolák 49,34, 8. Kliner 46,51, 9. 
Svoboda 46,25, 14. Mikoláš 38,97. 

Družstva v kole: 1. Škoda Plzeň 
174,5, 2. Spartak Praha 4 168,5, 
3. Stodůlky Praha 135, 4. Klatovy 
127,5, 5. Stará Boleslav 126, 6. Spar-
tak Třebíč 123,5, 7. Domažlice 105, 
8. Bílina 103. 

Konečné pořadí I. ligy: 1. Škoda 
Plzeň 30, 2. Spartak Praha 4 28, 3. 
Spartak Třebíč 21, 4. Domažlice 18, 
5. Stodůlky Praha 17, 6. Stará Bole-
slav 14, 7. Klatovy 10, 8. Bílina 6. 
 Milan Zeibert

Atleti udrželi v I. lize třetí příčkuTřebíčští senioři bodovali 
Ve zlínském Domově pro seniory Burešov se konal 7. ročník celomoravské-

ho turnaje ve hře pétanque Morava Cup. O vítězství bojovali klienti domo-
vů pro seniory z pěti krajů včetně Kraje Vysočina. Každý kraj od zlínského, 
olomouckého, moravskoslezského, jihomoravského, včetně Kraje Vysočina, 
v turnaji zastupovala dvě trojčlenná družstva - fi nalisti jednotlivých krajských 
kol.

Z vítězství v turnaji se radoval tým Domova pro seniory Slunečnice Ostra-
va, druhé místo patřilo Domovu pro seniory Třebíč – Manželů Curieových. 
Pomyslný bronz si ze Zlína odvezli jihomoravští krajané - družstvo z Domo-
va pro seniory Luhačovice.  -zt-

Pátým závodem ve Žďáru nad Sáza-
vou pokračoval 30. ročník KEPÁK 
JM TT  Ligy. Jednalo se o terénní tri-
atlon o objemech 0,6-18-5. Hlav-
nímu závodu, předcházely závody 
v dětských kategoriích. V těch měl 
třebíčský oddíl početné zastoupení. 

V kategorii nejmladších žáků 
(2009) se na 4. místě umístil Jan 
Auf. V kategorii o rok starších žákyň 
se o první dvě místa podělily Tereza 
Coufalová jako vítězka a druhá Julie 
Filová. V další kategorii žáků 10-11 
let zvítězil Jakub Auf a na pátém mís-
tě doběhl Adam Fila. 

Ve stejné věkové kategorii dí-
vek skončila na pátém místě Lara 
Doležalová. V kategorii žáků 12 
let zvítězil po výborném běžec-
kém výkonu Adam Trojan. Sára 
Doležalová v kategorii dívek roční-
ku 2003 skončila na výborném dru-
hém místě. V kategorii starších žáků 
a žákyň skončili na stupních vítězů 
Ondřej Grulich a Lukáš Coufal na 
místě prvním a druhém, a to samé 

se opakovalo u dívek v pořadí Len-
ka Švecová jako první a Nikola Pro-
cházková jako druhá.

V hlavním závodě, odstartovaném 
přesně ve 12 hodin, se do vln Pil-
ského rybníku vrhlo 73 triatlonistů 
a triatlonistek.  Celkově na druhém 
místě, stejně jako v kategorii M30-
39, závod dokončil Martin Hanáček 
a po výborném výsledku z minulé-
ho víkendu umístění ještě vylepšil a 
potvrdil trvající formu. 

Zaostal o necelé dvě minuty za 
vítězným Václavem Zajícem z oddí-
lu Trisk z Českých Budějovic, který 
dosáhl  času 1:13:22. Na 12. místě 
celkově, na 3. v kat.M-20-29 se umís-
til Martin Man. Na 28. a 29. místě 
doběhli Dušan a Milan Procházko-
vé. Dušan skončil v kat. M40-49 na 
5. místě, Milan kat. M50-59 ovládl 
a zvítězil. V kategorii žen se závodu 
zúčastnila Jana Kuchařová a po skvě-
lém výkoně doběhla v kat. Ž30-39 
let na 3. místě.   -zt-

Triatlonisté měli medailové žně



STRANA  32 TN - ZÁŘÍ 2016Inzerce

25% 
SLEVA
na skla pro 

pohodlné 

vidění

Unavené oči 
z počítače?

Pobočky Třebíč: Žerotínovo nám. 24,
Modřínová 357, Poliklinika Vltavínská
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