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Vedení města výběrové říze-
ní na provozování hromadné 
dopravy zklamalo. 

 Antonín Zvěřina

Zklamání, tak se dá vyjádřit pocit 
vedení města Třebíče ohledně výbě-
rového řízení na provozovatele měst-
ské hromadné dopravy. Doplňují-
cí dotazy k zadávací dokumentaci si 
vyžádali tři zájemci. 

Do lhůty pro podání nabídek se 
přihlásila pouze jedna z nich. Mís-
tostarosta Pavel Pacal připomněl, že 
současnému dopravci smlouva končí 
koncem roku. Právě tato fi rma TRA -
DO MAD jako jediná měla o provoz 
zájem. 

„Odbor dopravy zahájil přípravu 
soutěže loni v březnu. Tuto informa-

ci uveřejnil na evropské úřední desce,“ 
uvedl Pacal. Ve stejné době město 
vybralo administrátora soutěže, aby 
se vše uskutečnilo podle zákona.  

„Město se inspirovalo dalšími městy, 
například Přerovem, Jihlavou, Velkým 
Meziříčím, Jindřichovým Hradcem či 
Znojmem,“ poznamenal Pacal. 

To umožnilo nastavit pro cestují-
cí ty nejlepší podmínky. Stanovis-
ko poskytly i jednotlivé kluby stran 
a hnutí zastoupených v zastupitel-
stvu. Většinu požadavků se podařilo 
zapracovat. 

„Bohužel se přihlásil pouze jeden 
zájemce, který nabídl cenu ročních 
nákladů pro 910 tisíc kilometrů ve 
výši 58,5 milionů korun,“ konstato-
val Pacal. Vysvětlil, že na nákladech 
se budou podílet také fi rmy a obce, 

které tuto dopravu využívají. Město 
také počítá z redukcí nevyužívaných 
spojů, kdy se počet kilometrů sníží 
na 881 tisíc. 

Náklady se také sníží o tržby. „Cel-
kovou platbu za městskou autobuso-
vou dopravu v příštím roce předpo-
kládáme ve výši 41,5 milionů korun,“ 
upozornil Pacal. Netajil, že se jed-
ná o navýšení o zhruba tři miliony 
korun. To souvisí s navýšením podí-
lu mezd řidičů o 2,66 korun na kilo-
metr. 

„To pro nás nebylo překvapením 
v souvislosti s napjatou situací mezi 
řidiči a podniky, kdy dochází i ke 
stávkovým pohotovostem,“ zdůraz-
nil Pacal. Naznačil, že od 1. ledna 
příštího roku do ulic Třebíče vyje-
de minimálně deset nových nízko-

podlažních autobusů. Doplnil, že 
všechny požadavky města k podpisu 
smlouvy zůstaly zachované. 

„To znamená například platba pla-
tebními kartami, wifi  v autobusech, 
informační cedule na jednotlivých 
zastávkách, kancelář na Centrálním 
Karlově náměstí s možností zakoupe-
ní jízdenek, to všechno bude v platnos-
ti,“ poukázal Pacal. 

Jízdně se zvýší o dvě až tři koru-
ny kromě půlročního a ročního před-
platného (tabulku Třebíčské noviny 
přinesly v červencovém čísle). Největ-
ší novinkou je skutečnost, že důchod-
ci nad 70 let po zakoupení kupó-
nu budou jezdit zdarma. Jedná se o 
požadavek veřejnosti, což odsouhlasily 
všechny politické subjekty. 

Své služby na MHD nabídla jedna fi rma
VYSTOUPIL SOUBOR BAJDYŠEK: Poslední akcí Třebíčského kulturního léta se stalo tradičně Bramborobraní. Na akci se 
představil také folklorní soubor Bajdyšek. Více na str. 18. Foto: Antonín Zvěřina 

Konají se volby
Volby do Zastupitelstva Kraje Vyso-

čina se uskuteční v pátek 7. a v sobotu 
8. října. V pátek se volební místnosti 
otevřou od 14 do 22 hodin, v sobotu 
od 8 do 14 hodin.   -zt-

Vyzkouší si 
záchranu člověka
Evropský den záchrany lidské-

ho života se uskuteční na Karlově 
náměstí v Třebíči v pátek 14. října. 
Akce bude zahájena v 8.30 hodin. V 
průběhu dne bude pro veřejnost při-
praven na náměstí stan s možností 
nácviku poskytování první pomoci 
při srdeční zástavě a praktické ukáz-
ky záchrany. Třebíčské centrum a 
centrum DaR pořádají obdobnou 
akci v pondělí 17. října. -zt-

Otevře své dveře
 Den otevřených dveří pořádá Den-

ní rehabilitační stacionář pro tělesně a 
mentálně postižené Třebíč v pátek 5. 
října v rámci Týdne sociálních služeb. 
Začíná v 8 a končí ve 14 hodin na 
adrese Družstevní 1079.    -zt-
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V TĚCHTO místech plánuje město Třebíč postavit podchod.  
 Foto: archiv města

Podchod usnadní cestu cyklistům
V příštím roce hodlá měs-

to Třebíč vybudovat pod ulicí 
Sucheniova podchod. 

 Antonín Zvěřina

Trasa cyklostezky Jihlava – Tře-
bíč - Raabs má jednu velkou překáž-
ku. V Třebíči musí jezdci zdolat ulici 
Sucheniova, která patří mezi hlavní 
tepny ve městě. Jedná se prakticky o 
průtah městem. Radnice proto při-
pravuje vybudování podchodu pod 
touto komunikací. 

Místostarosta Pavel Pacal připo-
mněl, že zdolání tohoto úseku je veli-
ce komplikované a rizikové. „Stejný 
problém mají samozřejmě i chodci,“ 
upozornil. Zdůraznil, že se jedná o 
bezbariérovou stavbu, která umožní 
pohyb i nevidomých a imobilních. 

„Naším smělým cílem je v příštím 
roce stavbu zahájit a dokončit,“ nastí-
nil Pacal. Doplnil, že město má sou-
hlas všech dotčených orgánů. Při-
pomněl, že Státní fond dopravní 
infrastruktury vyhlásil výzvy na cyk-
listické stezky, bezpečnost a nově 
také na křížení infrastruktury, kte-

ré budou fi nancovány z rozpočtu na 
rok 2017.

„Záměrem města je podat žádost 
o fi nanční příspěvek na rok 2017 na 

stavbu tohoto podchodu. Pro žádost o 
dotaci nám poslouží také údaje o míst-
ním využívání cyklostezky Jihlava – 
Třebíč – Raabs,“ poznamenal Pacal. 

Ty město získává z nedávno umís-
těných sčítačů na této trase. Napří-
klad za měsíc červenec bylo v loka-
litě Poušov zmonitorováno 13.581 
osob, z toho 5.567 cyklistů. V loka-
litě Slavice bylo započítáno 8.458 
osob, z toho 3.952 cyklistů.

„Podíl dotace může být až 100 pro-
cent, předpokládáme, že se bude jednat 
o 85 procent nákladů,“ podotkl Pacal. 
Upozornil, že město má podporu 
Svazku cyklostezky Jihlava – Třebíč 
– Raabs.

„Ten vidí tento bod jako největší pro-
blém v rámci celé cyklostezky,“ pozna-
menal Pacal. Věří, že stavbu přivítají 
také obyvatelé Třebíče. 

Doplnil, že se opraví současné 
schodiště, které se v místech nachá-
zí a pevně věří, že zůstane v ulici 
zachovaný stávající přechod o něko-
lik metrů výš nad plánovaným pod-
chodem.

„Náklady na výstavbu v této době 
nemáme. Počítáme s částkou mezi 
deseti až dvaceti miliony korun,“ dodal 
místostarosta Pacal. 

Právo volit do zastupitelstva kra-
je má státní občan České republi-
ky, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let. Volby se konají 
tajným hlasováním na základě všeo-
becného, rovného a přímého voleb-
ního práva, podle zásad poměrného 
zastoupení.

Pro volby do Zastupitelstva Kra-
je Vysočina bylo zaregistrováno 21 
politických stran, politických hnutí a 
jejich koalic.

Volič, který nebude moci volit ve 
volebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu je zapsán, vydá obecní 
úřad na jeho žádost voličský průkaz. 
Každý volič by měl obdržet nejméně 

tři dny přede dnem voleb, to je do 4. 
října hlasovací lístky.

Volič hlasuje osobně. Do voleb-
ní místnosti přinese hlasovací lístky, 
případně si vyzvedne nové, prokáže 
svou totožnost a státní občanství 
ČR. Od okrskové volební komise 
obdrží úřední obálku a odebere se 
do prostoru určeného k úpravě hla-
sovacích lístků. V tomto prostoru 
vloží do úřední obálky jeden hlaso-
vací lístek, na kterém může zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše u 
čtyř kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z kandidátů dává přednost.  -zt-

Jak mají lidé v říjnu volit
Den Architektury 2016 Třebíč pořá-

dá spolek TřebA Stařečka v sobotu 1. a 
v neděli 2. října. Snad žádná jiná část 
Třebíče neprošla tak dramatickou 
změnou jako právě Stařečka. V 80. 
letech 20. století došlo k zcela zásad-
nímu zásahu téměř v srdci města. O 
původním a současném urbanismu 
pohovoří a lokalitou zájemce prove-
de architekt Lubor Herzán v sobotu 
1. října. 

Místo srazu je stanoveno před 
budovou Gymnázia ve čtrnáct hodin. 
Procházka povede od Masaryko-
va náměstí přes ulici Sucheniova, 
Komenského náměstí, autobusové 
nádraží a terminál do ulice V. Nezvala.

Co přispívá ke kvalitě prostředí ve 
městě? Co jej dělá dobrým? Jak naklá-
dat s nevyužitými plochami a prolu-
kami? Kde a jak je vhodné stavět? Za 

jakých podmínek může vzniknout 
kvalitní architektura a veřejný prostor? 
Jaké jsou současné přístupy k dotvá-
ření měst? Přednáška architekta urba-
nisty Aleše Stuchlíka se na tyto otázky 
bude snažit odpovědět v sále hudební-
ho oddělení městské knihovny od pat-
nácti hodin. 

Víte, co to je mentální nebo pocito-
vá mapa města? Ty se budou tvořit ve 
skupinách pod vedením členů spol-
ku TřebA. Workshop v sále hudební-
ho oddělení městské knihovny od 16 
hodin je vhodný pro děti od dvanácti 
let a dospělé.

Samostatná procházka po městě for-
mou hry pro všechny věkové katego-
rie se koná v neděli 2. října. Účastníci 
se sejdou ve stanu v Hasskově zahra-
dě vedle pěší lávky pod Masarykovou 
vyhlídkou ve čtrnáct hodin. -zt-

Koná se Den Architektury

Zdravé město Třebíč a Muzeum 
Vysočiny Třebíč se v prvním říjno-
vém týdnu připojí k desítkám čes-
kých a moravských parků, které 
budou hostit výstavu na stromech 
s podtitulem Poznej své boty. Na 
patnácti plakátech s fotografi emi od 
bangladéšského fotografa Akashe se 
zájemci dozvědí, co všechno před-
chází výrobě bot. 

Snímky vznikly exkluzivně pro 
českou nevládní organizaci NaZe-
mi, která celorepublikovou výstavu 
koordinuje. V Třebíči bude k vidění 
v zámeckém parku od soboty 1. do 
soboty 8. října, během Týdne důstoj-
né práce.

Výstava upozorňuje na souvislos-
ti a důsledky nákupního chování. 
A také na to, co mohou lidé změ-
nit jako spotřebitelé a uživatelé. „Po 
zhlédnutí výstavy získají návštěvníci 
představu o pracovních podmínkách 
dělníků a dělnic, kteří v Bangladéši na 
předměstí Dháky zpracovávají kůži a 

vyrábí z ní boty,“ uvedla Gabriela Ště-
pánková z organizace NaZemi.

V roce 2014 bylo na celém svě-
tě vyrobeno více než 24 miliard pá-
rů bot. Celkem 88 procent světo-
vé produkce přitom pochází z Asie. 
Pro obuvnický průmysl jsou typic-
ké extrémně nízké mzdy, dlouhé a 
nucené přesčasy i dětská práce. 

„Dělníci a dělnice pracují v nebezpeč-
ných pracovních podmínkách. Hrozí 
jim vyšší riziko rakoviny, mají dýchací 
potíže a trpí onemocněním kůže, častá 
jsou i zranění,“ uvedl Petr Mareš, kte-
rý v NaZemi vede kampaň za zlepše-
ní pracovních podmínek v obuvnic-
kém průmyslu. 

Loni proběhla výstava na stromech 
poprvé. Byla věnovaná důstojné prá-
ci a pěstování kávy v Guatemale a 
Mexiku. Letos je zaměřena na boty. 
V příštím roce se bude věnovat pod-
mínkám pěstitelů banánů z Panamy 
a Kostariky. -zt-

Výstava ukáže podmínky 
při výrobě bot v Bangladéši 

Bývalá obuvnická továrna v Třebíči-
Borovině opět ožije tradičními Boro-
vinskými trhy. Po letní přestávce se 
první bude konat v sobotu 15. října od 
9 do 14 hodin. V hale v ulici Tomáše 
Bati, vedle budovy Domu dětí a mlá-
deže Třebíč a Ekotechnického centra 
Alternátor budou regionální výrobci 
prodávat farmářské potraviny a řeme-
slné výrobky. Chybět nebude ani oblí-

bený bleší trh. V tomto roce se trhy 
uskuteční ještě 12. listopadu a 10. pro-
since.

Trhy jsou jednou z akcí, která si kla-
de za cíl oživit areál bývalé obuvnic-
ké továrny. Ta od roku 2000 prochá-
zí postupnou revitalizací, nyní se v ní 
nacházejí byty, služby, drobná výroba 
a také se zde konají společenská a kul-
turní setkání. -zt-

Opět začnou Borovinské trhy

Zazní světové 
melodie

KulturTop Třebíč uvádí koncert 
Muzikálové nebe sestavený z nejkrás-
nějších a neznámějších melodií ze svě-
tových muzikálů v neděli 16. října od 
19 hodin v Národním domě v Třebíči. 

Zazní písně ze světových muzikálů 
jako jsou Jesus Christ Superstar, Fun-
ny Girl, Bídníci, Porgy a Bess, Sugar a 
dalších.  -zt-
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Tiskárna 
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Sedm podniků z Třebíčska se 
zavázalo, že pomohou s fi nanco-
váním takzvaných dílen.

 Antonín Zvěřina

Memorandum o spolupráci měs-
ta Třebíč, sedmi výrobních fi rem a 
Střední průmyslové školy v Třebíči, 
podepsali zástupci na třebíčské rad-
nici. 

„Jsem velice rád, že jsme dospěli 
k dohodě o rozvoji technického vzdě-
lávání na základních školách. Firmy 
projekt podpoří po tři roky každoročně 
částkou 20 tisíc korun,“ poznamenal 
místostarosta Pavel Pacal.

Doplnil, že Střední průmyslo-
vá škola připraví pro základní školy 
montážní panely pro zapojování svě-
telných obvodů v počtu maximálně 
deseti kusů na školu.

Každoročně uspořádá soutěž pro 
děti ze základních škol, které podpo-
ru fi rem budou využívat. Město pro 
projekt zajistí reklamu přímo ve ško-
lách a postará se o další propagaci. 

„Všichni víme, že fi rmy postrádají 
vzdělané řemeslníky a základy vznika-
jí už na základních školách,“ zdůraz-
nil Pacal. Doplnil, že peníze od fi rem 
půjdou na účet města, které je násle-
dovně rozdělí. 

„Samozřejmě budeme sledovat, na co 
školy peníze využívají. Je předpoklad, 
že je využijí zejména na nákup materi-
álu pro školní dílny,“ naznačil Pacal. 

Netajil, že se obnovuje trend, kte-
rý tady byl kdysi nastavený a který se 

nepochopitelně zlikvidoval. Podotkl, 
že v rámci výuky navštíví žáci škol 
jednotlivé fi rmy, aby viděli jejich 
provozy v praxi. 

„Věříme, že děti opět najdou vztah 
k řemeslům, i když všichni víme, že 
velkou roli hraje rodina,“ uvedl Pacal. 
V následné debatě zástupci fi rem 
potvrdili, že odborných pracovní-
ků na všech postech mají opravdu 
nedostatek.

Od projektu si slibují zlepšení sta-
vu. Ředitel Střední průmyslové ško-
ly Zdeněk Borůvka připustil, že se 

často stává, že do školy nastoupí žák, 
který neví, co je to šroubovák natož 
s ním uměl zacházet.   

„Uvědomuji si, že technické vzdělá-
vání na základních školách je fi nanč-
ně náročné a zvyšuje možnost úrazů. 
Stejně tak bude složité sehnat odborné 
pedagogy,“ naznačil.

Pacal připomněl, že v posledních 
letech mohly školy nakoupit různé
nástroje a nářadí za pomoci evrop-
ských fondů. „Chybí jim ale materiál 
a s tím chce projekt školám pomoci,“ 
poukázal.

Všichni účastníci naznačili, že je 
velice důležité, aby region pracovní-
kům poskytl i dostatečné zázemí na 
poli kultury či sportu. 

Za velice důležité považuje místo-
starosta Pacal skutečnost, že už došlo 
k navýšení přihlášek na technické 
obory a na úkor humanitních. 

„Projekt má v první fázi pomoci 
zejména středním školám. Aby tam žá-
ci přicházeli se základními znalostmi a 
střední školy se mohly od počátku věno-
vat konkrétním úkolům,“ podotkl. 

Debata se dotkla i problému 
udržení kvalifi kovaných pracovníků 
v regionu. Zástupci některých fi rem 
přiznali, že platové možnosti, přes 
navyšování mezd, mají omezené. 

Proto se snaží pracovníkům nabíd-
nout různé benefi ty, a také hledají 
možnosti úspor. Pokud jde o platy, 
i tady funguje nabídka a poptávka, 
což si jednotlivé fi rmy uvědomují a 
musí se tomu přizpůsobit.

Velice důležitá je i spolupráce 
s vysokými školami, aby si studenti 
uvědomili, že i třebíčský region jim 
může nabídnout odpovídající místo 
s odpovídajícím platem.

Firmy v posledních měsících za-
znamenávají i návraty vysokoškolá-
ků z velkých měst. Láká je klid, bez-
pečnost a menší náklady. K tomu 
přispívá i politika Třebíče, kdy měs-
to připravuje parcely pro individuál-
ní výstavbu.

TAKÉ v Třebíči na Karlově náměstí se uskutečnil Minifestival řemesel, kde se pre-
zentovalo devět škol. Foto: Antonín Zvěřina

Firmy podporují manuální zručnost

Radost z hudby, ze zpěvu a ze spo-
lečně strávených chvil. To všechno 
spojuje členy smíšeného pěvecké-
ho sboru Coruscante. Většina členů 
se sborovému zpěvu věnuje již od 
školních let. Někteří zpěváci zpíva-
li ve sboru sdružení Studio Cantus 
Slunko pod vedením Heleny Nos-
kové, nebo se přidali později v jeho 
komorním sboru, jiní pochází z DPS 
Resonance Heleny Valové či DPS 
Campanella Drahomíry Chaloupec-
ké, někteří zpěváci přišli sami od se-
be.

Letos je to již deset let, co sbor 
Coruscante na svých koncertech 
předává tuto radost a pohodu mno-
ha posluchačům. Od počátku jej 
vede sbormistryně, učitelka ZUŠ 
Třebíč, hráčka na několik hudebních 
nástrojů a iniciátorka řady kultur-
ních projektů Anna Kolaříková.

Kromě samostatných koncertů 
vystupuje toto amatérské těleso na 
nejrůznějších významných akcích, 
vernisážích, pořádá benefi ční kon-
certy. Též se účastní přehlídek a fes-
tivalů.  Mezi největší úspěchy sboru 
patří bronzové pásmo z mezinárod-
ní soutěže Young Prague 2007 a zla-
té pásmo z října 2010 ze soutěžního 
festivalu, zaměřeného na sborovou 
populární hudbu v Jirkově.

Repertoár sboru je pestrý a nijak 
žánrově, ani jazykově, omezený. 
Zahrnuje starou muziku, spirituály, 
pop, ale i soudobou hudbu. V pro-

sinci 2010 sbor úspěšně uvedl pre-
miéru Písní ze Sionu soudobé skla-
datelky Lenky Sarah Žalčíkové v 
krásných prostorách třebíčské Zadní 
synagogy. Další velké dílo - Magnifi -
cat britského skladatele Johna Rut-
tera - nastudoval sbor v roce 2013 a 
pro velký úspěch reprízoval i v roce 
2015.

Coruscante spolupracuje se sólis-

ty, s jinými sbory i s instrumentalis-
ty, účastní se rovněž koncertů mimo 
kraj Vysočina a také v zahraničí. V 
rámci oslav deseti let od založení 
sboru se uskuteční hned několik 
koncertů.

V pátek 7. října v 18 hodin se 
mohou zájemci zúčastnit koncertu 
v Městské knihovně v Třebíči a stát 
se na chvíli členy sboru a to na akci 

nazvané Noc s Coruscante. Tam 
mohou Coruscante nejen vyslech-
nout, ale v hudebním workshopu si 
s nimi zazpívat.

V sobotu 16. října v 19.30 hodin 
bude budova Fórum v Třebíči pat-
řit benefi čnímu koncertu Srdce plné 
respektu, jehož výtěžek půjde na 
charitativní účely.  Kromě hlavní-
ho hosta Lenky Filipové diváci uvi-
dí a uslyší právě Coruscante a light 
show Magnis.

Pátek 21. října se uskuteční vyvr-
cholení celých oslav! V bazilice sv. 
Prokopa v Třebíči se v 19 hodin 
koná koncert, kde sbor uvede sklad-
bu Sunrise mass současného nor-
ského skladatele Ola Gjeila, za 
doprovodu smyčcového orchest-
ru. Poprvé v historii tohoto chrá-
mu bude sborový koncert doplněn 
o vizuální zážitek! Na návštěvníky 
čeká krásná hudba v kombinaci se 
světelnými efekty a jedinečným pro-
storem baziliky.

A v sobotu 22. října v 15 hodin 
naplní Kamenný sál třebíčského 
muzea melodie těch nejúspěšnějších 
a nejoblíbenějších skladeb, které kdy 
sbor zpíval. 

„Pojďte se zpěváky z Coruscante 
oslavit jejich desetileté výročí! Zažijte 
tu obrovskou sílu hudby, a načerpejte 
díky ní již zmiňovanou radost, poho-
du a energii do našich všedních dnů,“ 
vzkazuje vedoucí Anna Kolaříková.

 -zt-

ROZDÁVAT radost, to je cíl tohoto sboru.  Foto: archiv sboru

Sbor Coruscante slaví v říjnu výročí
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Tváře svobody
Už jako děcko jsem věděla, že svobo-

da má mnoho tváří. Tu nejprvnější měl 
poctivý, vážný a rozšafný pantáta Svo-
boda, tu nejváženější měl pan Svoboda, 
obecní bubeník, švec, pamětník a pís-
mák. Tu nejhorší pak měla ženská, žijící 
v dědině s dvěma caparty, jejíž otec byl 
také jakýsi Svoboda, jenže se spustila a 
stala se tím, čím byla.

Dědina byla plná Svobodů. Jedním byl 
Tónyček pošťák, hezký, veselý a lehko-
vážný frajer, jiný byl Svoboda z dolního 
konce, který se stranil lidí, staral se jen 
o to své, víc ho nezajímalo. Jeho děti to 
podědily, a když se rozprchly po světě, 
každý si z něho ukousl kousek pro se-
be a kolem toho postavil prkenný plot, 
jaký mívali doma. Za to mrňavý Svobo-
da z horního konce dědiny, křikloun a 
malý zlodějíček v zahradách, kurnících 
a v polním pychu se už v mém mládí dal 
k velké zlodějské straně a ukázal také na 
jednu tvář svobody.

Ona je svoboda jako nedozírné moře; 
člověk se v ní cítí volně, božsky, říka-
jí dnešní dívky. Ale i moře je ohraniče-
no svými břehy a ten Nejvyšší člověka 
omezil zákonem Desatera už v biblic-
ké době. Zdá se to možná podivné, ale 
vyhlášené ekologické a ekonomické 
hříchy dneška mají své dávné kořeny v 
nedodržování těchto přikázání. Ovšem, 
nejen v nich.

V 6. století papež Řehoř I. k nim 
pojmenoval sedm smrtelných hříchů, 
jež také vedou lid do záhuby. Které to 

jsou? Chamtivost, obžerství, závist, 
smilstvo, lenost, hněv a pýcha. Vyjme-
nované negativní vlastnosti tehdejší 
společnosti vyhlížejí zastarale, ale jest-
liže si přečteme úvahy dnešních světo-
vých fi lozofů či našeho ekonoma Tomá-
še Sedláčka, nebo jen některý článek 
zabývající se příčinami současné mrav-
ní a hospodářské krize, najdeme v nich 
odkazy na mnohé z nich a výstrahu, že 
právě ony likvidují lidské prosperují-
cí společenství. Ani nejkrvavější války a 
revoluce nezaručí svobodný a spravedli-
vý svět. Ten se skládá z lidí - ze společ-
nosti a jestliže tato společnost a její lidé 
pokáceli jakékoliv zábrany svému sobec-
tví, hamižnosti a dalším nectnostem, 
jestliže svoji svobodu, volnou, rozlehlou 
jako moře – mohu si dělat, co se mi zlíbí 
– jestliže zbaví tuto svoji svobodu bře-
hů, toho pojistného a bezpečnostního 
ohraničení, omezení, co se stane?

Moře se jejich vinou rozlije do všeo-
becného ekonomického i morálního 
marastu a katastrofi cké scénáře a pro-
gnózy světového krachu nabudou na 
věrohodnosti. Dvacet dva let si říkáme, 
že máme svobodu, jen málo zkoumá-
me, jakou to máme svobodu a jaké pro 
člověka toto posvátné slovo - svoboda – 
nese plody.

Dětský svět měl a má jasné, bystré oči. 
Jistě by všechny špatné nositele velké-
ho jména Svoboda nechal zmizet, aby 
zůstali jen ti dobří. Jako byl spravedli-
vý a dobrý hospodář pantáta Svoboda 
a jako byl důvěryhodný a moudrý - pan 
Svoboda, pamětník.

 Ze sbírky Přemítání

Spisovatelka Ludmila Klukano-
vá, narozená v Lipníku na Třebíč-
sku, oslaví 5. října 80 let. 

 Antonín Zvěřina
 
V kolika letech jste začala psát a 

jaký to byl žánr? 
Bylo mi devět let, když jsem napsa-

la pro mladší sestřičku první pohád-
ku.

Kdy vás napadlo napsat první 
knihu?  

Bylo to někdy začátkem šedesátých 
let a byla to sbírka básní, kterou jsem 
nazvala Přes bludný kořen.

 
Četla jste v dětství hodně 

knížek?  
Ano, četla jsem všechno, co se mi 

dostalo do rukou a mělo písmena. 
Ale hlavně knížky z knihovny tatín-
ka, ze školní knihovny, z bedny na 
půdě, kde byly staré časopisy ze 
začátku 20. století a některé i z 19. 
století, potom z první republiky, také 
kalendáře a staré potrhané knížky, i 
knížky, které si půjčovala babička od 
svých stářnic. Po válce dětské časo-
pisy a hodně brzy Literární noviny. 

     
Měla jste nějaký oblíbený žánr?  
Ani nevím. Četla jsem takovou vše-

hochuť, ale měla jsem vždycky ráda 
pohádky a také dobrodružné knížky.

 
Četla jste třeba také básně?

Jistě. Bývaly v těch starých časopi-
sech, v kalendářích, a po válce, když 
jsem už chodila do měšťanky, tak 
jsem jim jeden čas docela propadla.

 
Jací byli vaši oblíbení autoři? 
U těch básní to byl Zeyer, Vrchlic-

ký, Neruda, Čarek, později Březina. 
Z epiky Božena Němcová.

 
Utkvěla vám některá kniha nato-

lik, že ještě dnes znáte její podrob-
ný obsah?

Když jsem četla asi v jedenác-
ti letech Babičku, bylo to pro mne 
zjevení. Dodnes se k ní ráda vracím, 
i když její děj je pro mě od té doby 
známý.

 
Měla jste ve škole ráda český 

jazyk? 
Měla jsem ho ráda a měla jsem 

veliké štěstí na moudré a ušlechtilé 
učitele.

 
A ještě zůstaňme u školy. Jaké 

byly vaše známky? 
Tak to je horší otázka. Měla jsem 

z českého jazyka vždycky dvojku. 
Kazila mně to gramatika.

 
Bavilo vás psát slohové úlohy? 
Velmi, zvláště ty s volným téma-

tem. Psávala jsem je i pro dvě spo-
lužačky.

 
Co vás nyní přivádí k touze psát? 
Vždycky je to vnitřní pocit, který se 

nedá odbýt.
 
Kde hledáte náměty? 
Jsou ve mně i kolem. Náměty 

nehledám, ony přicházejí samy, a 
když se mnou žijí nějaký ten čas a 
pletou se mi i do spaní, tak je prostě 
začnu dávat na papír.

 
Míváte období, kde se vám třeba 

psaní nedaří? 
Stává se mi to po prvním rozběhu, 

kdy mívám pocit, že nemám naleze-
ný správný tón. Chvíli to trvá, než 
najdu zase sebejistotu.

 
Sledujete současnou literaturu?
Teď už dost málo.
 
Takže byste ji nemohla zhodno-

tit… 
Nemohu ji hodnotit jako celek. 

Vycházejí i hodnotná díla, ale mezi 
tím je tolik průměru a haldy čtiva...

 
Ptali jsme se na oblíbené autory 

v mládí. Jací jsou to nyní? 

Je jich mnoho, ale ty stálice jsou 
Tadeusz Nowak, Saint-John Perse a 
Exupéry. Z našich bych jmenovala 
alespoň Otokara Březinu.

 
Žijeme v době internetu, myslí-

te si, že se lidé ke knihám ve větší 
míře vrátí? 

To záleží na duchovní potřebě 
každého člověka. Pokud ji člověk 
necítí a není k ní ani vzdělán, tak 
mu žádná literatura, ani jiné umění 
nechybí.

Není třeba chyba v malé propa-
gaci knih? 

Myslím si, že v té reklamní džun-
gli všeho možného zanikne mnoho 
dobrých knih. A to je škoda.

 
Co byste poradila začínajícím 

autorům? 
Aby si načetli co možná nejvíc 

autorů a hledali svoji cestu vyjádření 
toho nejnaléhavějšího v sobě, co sto-
jí za to sdělit to ostatním. Ale přede-
vším, aby byli co nejpravdivější sami 
k sobě.

 
A spisovatelské plány do budouc-

na?
V mém věku? Pořádat papíry, 

zápisky, trochu přebrat archiv, a kdy-
by se stalo, že mě přepadne nějaký 
námět, tak ho zpracovat střídmě a s 
pokorou, že se mi vydal do myšlenek 
a do rukou.

Ludmila 
Klukanová

Náměty nehledám, ony přicházejí samy

K osmdesátinám jí vyšla kniha Přemítání
Spisovatelka z Třebíčska, 

Ludmila Klukanová, slaví 
80. narozeniny a vydává svou 
novou knihu. 

 Antonín Zvěřina 

Ludmila Klukanová je spiso-
vatelkou, která je bytostně spja-
ta s Vysočinou, protože vyrůs-
tala v Lipníku na Třebíčsku, 
než se vdala do Jihlavy. Jako 
dcera sedláka krušně prožíva-
la padesátá léta, která pak, stej-
ně jako úděl poválečné vesnice, 
ztvárnila v několika knihách. 

Její lyrické prózy jsou oceňo-
vány, a její básnivá Slep mi klíč, 
patří k nejkrásnějším sbírkám 
české poezie, stejně jako lyric-
ké texty Zasklené krajiny, Věno 
nebo bibliofi lská Moréna. 

Nová kniha Přemítání, s foto-
grafi ckými ilustracemi jejího 
syna Petra, je soubor více než 
stovky krátkých přemýšlivých 
textů - zamyšlení, které psala 
pro Jihlavské listy. 

„Jedná se o přemítání nad 
námi, nad životem a světem 
v sobě,“ říká o nich autorka. 
Texty v sobě nesou pečeť autor-
čina rukopisu včetně jejího citu 
pro slovo. Mnohé z nich sahají 
jak po esejistické formě, tak i 
po poezii. 

Knihu Přemítání vydalo na-
kladatelství Parola. 

Ludmila Klukanová
*5.10.1936, Lipník na Třebíčsku

Píše poezii, pohádky, prózy i doku-
ment. Je autorkou, či spoluautorkou, 
více než třiceti knih.

Spolupracovala na několika publi-
kacích, mapujících dopad komunismu 
na Vysočině. 

Po roce 1989 se podílela na znovu-
obnovení regionálních novin Jihlav-
ské listy, v nichž dosud publikuje. 

Spolupracuje s Českým rozhlasem. 
Je držitelkou Ceny města Jihlavy. 
Je členkou Českého centra meziná-

rodního PEN klubu a společnosti Oto-
kara Březiny.
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Kalendář, pokřtěný na Srazu 
Boroviňáků, měl několik kmot-
rů a sklidil pochvaly. 

 Antonín Zvěřina

Součástí setkání Boroviňáků byl také 
křest kalendáře s motivy Boroviny. 
První kmotrou se stala eurokomisařka 
Věra Jourová. Připomněla, že v továr-
ně na výrobu obuvi a ponožek praco-
val její dědeček, což byl velký Baťovec.  

„Obdivuji, co se tady za pár let poda-
řilo vybudovat,“ netajila. Připomně-
la, že nejvíce kamarádů, i rodinu, má 
v Třebíči. Jako dalšího kmotra si Petr 
Palovčík pozval na pódium radní Kra-
je Vysočina pro školství Janu Fialovou. 

„Jaký mám vztah k Borovině? V tom-
to areálu jsem pracovala. V tomto areálu 
jsem nastoupila do prvního zaměstnání. 
A na to se nezapomíná,“ vysvětlila. Při-
pustila, že má mnoho vzpomínek, ale 
nejvíce se jí vybavují skvělí lidé, kteří jí 
v začátcích pomohli.

Správné věci 
„U Bati platilo, že se ty správné věci 

dělaly správným způsobem. O to se 
musíme snažit i my, politici,“ odpovědě-
la Jourová na otázku, zda si z prostředí 
továrny něco odnáší. 

Dalším kmotrem se stal místosta-
rosta Třebíče Pavel Pacal. „Můj vztah 
k Borovině vyplývá ze vztahu malého 
chlapce ke svému dědečkovi. Dědeček 
Karel Stručovský tady pracoval ještě za 
Bati a pokračoval i po válce. Čekával 
jsem na něj každý pátek u hlavní brány a 

odjížděl jsem s ním na venkov do Výčap,“ 
nastínil.

Přiznal, že v současné době je rád, že 
z pozice místostarosty může říct, že se 
prostor začal revitalizovat za pomo-
ci města. Upozornil, že jeho dědeček 
měl v pracovní knížce i nucený pobyt 
v uranových dolech a jeho vztah k 
prvorepublikové továrně a později k 
znárodněné to poznamenalo.  

Kmotrem se stal také herec Jiří Pecha 
a k pódiu ho provázel potlesk. „Boro-
vina, to je moje dětství a dneska hlavně 
vzpomínám,“ podotkl. Upozornil, že 
od jeho odchodu do Brna uplynulo 
padesát let. 

Připustil, že trému mívá, ale tako-

vou, jak kmotr kalendáře, který stojí 
před tolika lidmi, tak takovou ne. „Ble-
kotám, protože mám špatné spojení mezi 
myšlenkou a slovem,“ připustil. 

Netajil i rošťárny, kdy plivali učite-
li ve škole na noviny či házeli z želez-
ničního mostu na silnici na auta drny. 
„Bolek Polívků mně vždycky říká, když 
zapomenu text a omlouvám se a říkám, 
že jsem blbej, ty nejsi blbý, ty jsi intelektu-
álně plašší,“ usmál se Pecha. 

A vybavil si ještě jednu příhodu, 
jak se tatínek s kamarády na Mikulá-
še převlékal za čerta. „Oni se vždycky 
spráskali, takže si řekli, že nebudou pít, 
a dali mně takovou velkou konvičku, asi 
pětilitrovou, já jsem za nima chodil, a 
oni všechny ty kořalky slívali dohroma-
dy. Když byla plná, utíkal jsem domů, 
tam to brácha přelil do demižónu, oni mi 
řekli, kde budou, a já zase spěchal zpát-
ky. Naplnili jsme demižón a do Silvestra 
se to pěkně uleželo a na Silvestra každej 
jako vstupný dostal z demižónu hořči-
čák a nikdo se do zábavy nemusel nutit,“ 
vyprávěl Pecha. 

Novodobý Baťa
„Křest kalendáře už je na spadnutí, 

ale nemůžeme opominout člověka, který 
za celou přeměnou bývalé továrny sto-
jí,“ pozval Palovčík na pódium pod-
nikatele Richarda Horkého. Moderá-
tor připomněl, že soukromý sektor do 
areálu investoval dosud 323 milionů 
korun, dalších 67 milionů korun měs-
to s využitím evropských dotací.

„Při nedávné návštěvě Třebíče preziden-
tem Milošem Zemanem zazněla z prezi-

dentových úst myšlenka, že Richard Hor-
ký je novodobým Baťou,“ poznamenal 
Palovčík. Horkého se pak optal, zda to 
není příliš velký závazek. 

„Je to velký, významný a závažný záva-
zek. Když jsem s touto myšlenkou, tedy 
revitalizací areálu přišel, někteří si mysle-
li, že se jedná o utopistickou až bláznivou 
myšlenku, že se z tohoto prostoru dá udě-
lat plnohodnotná městská čtvrť. To bylo 
před šestnácti lety,“ připomněl Horký.

Doplnil, že dnes každý může vidět, 
jakou proměnou už areál prošel. 
„Plánovali jsme celou úpravu na dva-
cet let. Máme ještě čtyři roky, abychom 
to dokončili a pevně věřím, až se tady 
potkáme v roce 2020, tak areál bude 
dokončený, obydlený, osídlený,“ zdůraz-
nil Horký. 

Neopomněl poděkovat za spoluprá-
ci městu Třebíč. „Je to partnerství, kte-
ré se dnes bere v republice jako příklad-
né, kdy se dají takové areály znovu oživit 
a zachovat historická hodnota. Už jen 
z toho titulu, že areál poskytoval práci 
mnoha Třebíčákům,“ upozornil Horký.

Na závěr křtu každý kmotr pronesl 
svoje přání. Věra Jourová: „Popřeji, aby 
zmizel z kalendáře název Stará Borovi-
na, ale v roce 2020 tam byl velký nápis 
Nová Borovina.“ Jana Fialová: „Areálu 
přeji, aby mu to za čtyři roky slušelo a byl 
ještě hezčí, než je dosud.“  

Pavel Pacal: „Přeji Borovině, aby se už 
nikdy neopakovala situace, která nastala 
v devadesátých letech minulého století, a 
aby areál vzkvétal.“ Na závěr přání Jiří-
ho Pechy: „Borovino, nezahyň!“ 

MILAN KRČMÁŘ představuje kalen-
dář o historii borovinské továrny.
 Foto: Mirka Čermáková

„Borovino, nezahyň!“ zvolal herec Pecha

Sraz Boroviňáků navštívi-
ly stovky lidí, ohlasy byly od 
všech pochvalné.

 Antonín Zvěřina

Sraz Boroviňáků patřil k největším 
akcím, které se v září v Třebíči usku-
tečnily. A tam nesmíme chybět. Do 
areálu bývalé továrny se vydáváme 
několik minut po půl desáté ráno. Ofi -
ciální zahájení je naplánováno na desá-
tou hodinu, křest kalendáře na jede-
náctou. 

Procházíme fabriku a dnes, možná 
víc než kdy jindy, si uvědomujeme, 
že podstatná část prošla zásadní změ-
nou. Jdeme areálem směrem ke kotel-
ně, před ekocentrem Alternátor je vše 
nachystané na příval účastníků srazu, 
lidí je tam zatím poskrovnu.

Ještě před tím se zastavujeme s členy 
divadelního souboru Ampulka, kte-
ří pro návštěvníky připravili několik 
zábavných scének. A to už se vítáme 
s prvním z ofi ciálních hostů, euroko-
misařkou Věrou Jourovou. „Nebudu 
tady celý den,“ svěřuje se. A zdraví se se 
svými známými. 

V zajetí známých
Na parkoviště přijíždí automobil a z 

něj vystupuje známý herec Jiří Pecha. 
Okamžitě je v zajetí několika lidí, pro-
stranství už se zalidňuje. Ti mu ukazují 
dobové fotografi e, některé osoby he-
rec poznává, u některých si musí vyjas-

nit, odkud je zná. 
Chybět nemůže Ivan Novák, česko-

slovenský fotbalový internacionál, kte-
rý to dotáhl až do reprezentace a na 
slavném brazilském Maracaná si zahrál 
i proti světové fotbalové legendě Pelé-
mu. Novák hodně času tráví se svým 
kamarádem Milanem Jurdou. 

První jízda turistického vláčku, 
naplánovaná na desátou hodinu, se 
poněkud opozdila. Nakonec usedáme 
na lavice ve vagónech, proti nám Jiří 
Pecha s manželkou, k herci si přisedá 
Ivan Novák. Vedle nás povídavá paní, 
takže z historie továrny se nedozvídá-
me zhola nic. První zastavení nazna-
čuje konec první světové války, další 
nástup okupace.  

Německá hlídka nás prověřuje, Jiří 
Pecha reaguje po svém. „Ich bin trotl,“ 
představuje se. Další zastavení připo-
míná začátek padesátých let minulé-
ho století, kdy továrna byla znárodně-
na. Projev na prvního máje je opravdu 
peprný, představitel, principál Ampul-
ky Michal Miki Lukáč, ho za den opa-
kuje zhruba dvacetkrát, což zaslouží 
obdiv. 

Vracíme se zpátky na původní mís-
to. Vystupujeme z vláčku, prohlížíme 
si fotografi e na výstavce. Ty nám nic, 
coby nerodákům, neříkají, ale lidé jsou 
z nich naprosto nadšení. Stejně tak 
z fi lmových dokumentů, které se pro-
mítají na plátno. 

„Bohužel jsem si je nemohl nijak 
vychutnat. Každou chvíli mě poklepal 
někdo na rameno a chtěl si povídat,“ 

stěžuje si s úsměvem Bohumil Caha. 

Bylo to prima
Kapela Horanka spouští břesknou 

dechovku, křest kalendáře se také 
opožďuje, ale nikomu to nevadí. Lidé 
si povídají, nevěřícně si koukají do 
tváří, ukazují si fotografi e. Manželské 
páry, či celé rodiny, se dělí na jednot-
livce, protože každý nachází kamarády 
na jiném místě. Podle odhadů pořada-
telů se na místě vystřídalo během dne 
přibližně 2.500 osob. A všem se setká-
ní líbilo, což naznačují i ohlasy v násle-

dujících dnech. 
A na závěr hodnocení Ivana Nová-

ka: „Byl jsem tady na začátku května, 
kdy se konalo podobné setkání v Alter-
nátoru. Myslím si, že tohle rozšíření je 
výborná věc. Je tady víc lidí. Jsem spoko-
jený. Potkávám spoustu známých, které 
jsem neviděl x let. Kamarád Milan Jur-
da vždycky chodí vedle mě, s někým se 
pozdravím a otočím se na něj a ptám se, 
kdo to je. On mi to vždycky poví a hned 
se s tím dotyčným můžu dát do řeči. No, 
hodně jich poznávám, ale u některých si 
jistý nejsem.“

Lidé se na srazu potkali po mnoha letech

NA VÝSTAVĚ dobových fotografi í se někteří na vývěskách hledali a nacházeli.
 Foto: Antonín Zvěřina
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Šlechtitelská stanice Slavice

TRAVNÍ SMĚSI PŘÍMO OD VÝROBCE
• luční směsi • okrasné směsi
• pastevní směsi • hřišťové směsi
• parkové směsi • účelové směsi

prodej ovocných stromků 
prodej osiv jetele, vojtěšky a krmné kapusty 
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Na Srazu Boroviňáků, který 
se konal v areálu bývalé továr-
ny BOPO, jenž prochází roz-
sáhlou revitalizací, nechyběla 
eurokomisařka Věra Jourová. 
Přiznala, že pochází z jiné tře-
bíčské čtvrti, ale Borovina jí 
přirostla k srdci.

 Antonín Zvěřina

Jaký vlastně máte k třebíčské 
čtvrti Borovina vztah?

Já jsem holka od potoka. My jsme 
bydleli ještě u odkrytého Stařečské-
ho potoka, kde je dnes autobusové 
nádraží. Byla to krásná čtvrť, vyrůs-
tala jsem mezi bolševníkem a občas 
se tam vyskytla i nějaká krysa. 

Takže co Borovina?
V Borovině bydlela moje babič-

ka a dědeček, později už jen babič-
ka. Borovina byl pro mě azyl, když 
jsem šla na nervy rodičům, zejmé-
na v pubertálním věku. Babička 
měla dobrý nervy úplně na všechno. 
Takže se vše vyřešilo ke všeobecné 
spokojenosti.

V mladistvém věku tak mezi dese-
ti až čtrnácti lety si taky pamatuji 
na tradiční boje proti Domčákům a 
Boroviňákům. A když šlo do tuhý-
ho, tak se vždycky Potočáci spojili 
s Domčákama proti Boroviňákům. 
Takže tady mám dneska trošku smí-
šené pocity (smích).

To znamená, že jste byla velice 
živé dítě. 

Tak to určitě. To všechno byl dob-
rý trénink do politiky. 

Když jste se dozvěděla o této 
akci, okamžitě jste věděla, že chce-
te přijet?

Dala jsem své asistence pokyn, že 

nesmí na tento termín nic dojedná-
vat. Diář se přizpůsobil tomu, abych 
sem mohla přijet. Ale je to nadlou-
ho naposled, protože začíná pracov-
ní sezóna a do Třebíče se dostanu 
málokdy.

Měla jste možnost se setkat 
s některými známými?

Známé tady mám na každém kro-
ku, potkala jsem třeba Helenku 
Noskovou, za kterou se občas sta-
vuji. Podporuji její sbor Slunko, kte-
rý dlouhá léta vede, a zaslouží si to. 
Myslím si, že i když jsem se dřív pře-
stěhovala nejdřív do Prahy a potom 

do Bruselu, že to už nejsou ta mís-
ta, kde by člověk našel takové kama-
rády, a vůbec ne rodinu, jako v rod-
ném městě. 

Pracovala jste někdy v bývalé 
továrně BOPO?

Nepracovala, ale často jsem slyšela, 
uč se, nebo skončíš u pásu v Boro-
vině. To se člověku vryje do pamě-
ti. Můj dědeček tady pracoval. Vyse-
kával usně a zlobil se, že ti mladí to 
neumí. Že mají příliš velký odpad. 
Vnímala jsem i dobu, kdy fabrika i 
kvůli odbytu do Ruska musela skon-
čit a v Třebíči a okolí nastala vysoká 

nezaměstnanost. Kdyby tady nebyla 
jaderná elektrárna Dukovany, bylo 
by to hodně problematické. V té 
době jsem pracovala na regionálním 
rozvoji a snažila jsem se sem směřo-
vat investory. 

Továrna dlouhá léta chátrala a když 
jsem slyšela od podnikatele Richar-
da Horkého vizi, jak hodlá celý are-
ál přebudovat, přiznám se, že jsem 
nevěřila, že se to může povést. Dnes-
ka jsem z toho, co se tady udělalo, 
velice nadšená a také na to náležitě 
hrdá.

 
Naplnily se vaše představy, když 

jste odcházela do Bruselu?
Musela jsem si k té práci najít ces-

tu, protože jsem člověk, který chce 
rychle vidět výsledky své práce. Což 
v Bruselu, než se něco povede, tak 
to trvá. Pracuji na legislativě, jedná 
se o celoevropské záležitosti, komi-
se, kde pracuji, řeší jeden problém 
za druhým, nemůžeme se zaměřovat 
na běžnou agendu, ale opravdu na ty 
velké věci. 

Hodně pracuji na problému radi-
kalizace džihádu a na problému 
bezpečnostních hrozeb. Připravuji 
systémy pro lepší výměnu dat mezi 
tajnými službami, prokuraturou, 
policií. Víme všichni, že nyní máme 
zátěžovou dobu a ve společnosti 
není dobrá atmosféra. Jsem věčný 
optimista a věřím, že se nám součas-
ný stav podaří zklidnit.

Můžete něco učinit pro Českou 
republiku?

To moc nesmím, ale samozřejmě 
když to neodporuje regulím, můžu 
přispět slovem, referencí, pomáhat 
v Bruselu Čechům do významných 
pozic. 

VĚRA  JOUROVÁ se na setkání Boroviňáků dobře bavila, na snímku s Emilem 
Veselým, který sice pochází z Pyšelu, ale v Borovině bydlí zhruba 40 let.  
 Foto: Antonín Zvěřina

Babička měla pochopení, říká Jourová

Herec Jiří Pecha se do Br-
na přestěhoval z třebíčské 
čtvrti Borovina před pade-
sáti lety. Na léta prožitá tady 
rád na Srazu Boroviňáků 
vzpomínal.

 Antonín Zvěřina

Vzpomínáte na dobu, kterou jste 
prožil v Borovině?

Vzpomínám, a proto jsem taky při-
jel. Říkám, že můj život se už naklá-
ní, a tak jsem si uvědomil, musím se 
podívat do Boroviny. Uvítal jsem, že 
je tady to setkání. 

Nejhorší na tom je, že nemůžu 
poznat starý kamarády. Většinou. 
Mám je před očima, jak byli mla-
dí, jako děcka. Někdy v tváři vidím 
někoho známého, ale to si zase 
nemůže vzpomenout na jméno. 

Je to takový nový seznamování. 
Jinak jsem tady prožil krásný dět-
ství. Žil jsem tady do dvaadvaceti 
let. Pak jsem šel do Brna. Tady jsem 
dělal s Bocem Horáčkovým cyklisti-
ku, taky házenou, atletiku, všechno 
možný.

A jak jste se, s takovou sportovní 
minulostí, stal hercem? 

Po tatínkovi, ten byl herec, ochotník. 

Já jsem za mlada dělal všechno možný. 
Vy jste tady v továrně i pracoval?
Chodil jsem sem na brigády, táta 

dělal vedoucího dopravy a vždycky 
mně domluvil brigádu. Skládal jsem 
uhlí, nebo jsem vypomáhal u zední-
ků. 

Takže u pásu jste nepracoval?
To ne, to mně nesvěřili.     

V Borovině jste začínal i s diva-
dlem?

Ano, s režisérem Geržou. Na 
nějaké role si vzpomínám, ale moc 
jich nebylo, čtyři, pět.

Vídáte se s Bolkem Polívkou?
S Bolkem furt kamarádíme.

A bydlíte v Olšanech?
Ne, měl jsem tam sice velký poze-

mek, ale ten jsem prodal, říkal jsem 
si, že na důchod nebudu stavět. Teď 
bydlím v Brně, přesně v Komíně, na 
sídlišti mezi stromama.

Pořád ještě hrajete?
Mám problémy s dechem, jen tako-

vý menší role. Už bych větší neudej-
chal. A taky se mně nechce cestovat 
a spát po hotelích.   

S Bolkem Boroviňák Pecha furt kamarádí

HEREC JIŘÍ PECHA (vpravo) se v turistickém vláčku projel s československým 
fotbalovým internacionálem Ivanem Novákem. Foto: Antonín Zvěřina
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I Nabízíme:

Uvedené slevy se nesčítají. Platnost akce je do konce prosince 2016. Možnost individuální schůzky přímo u Vás.
SLEVU 5 %Po předložení této inzerce dostanete jednorázovou 
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vidění

Unavené oči 
z počítače?

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



Skloubit výuku veterinární, 
zemědělskou a zdravotnickou 
není pro školu problém.  

 Antonín Zvěřina

Vyšší odborná škola a Střední škola 
veterinární, zemědělská a zdravotnická 
Třebíč, to je nyní ofi ciální název školy, 
která sídlí na břehu rybníka Kuchyň-
ka. Dříve se jmenovala Střední země-
dělská technická škola. 

Pisatel těchto řádků tam studoval 
v první polovině 70. let a rád se vrá-
til u příležitosti Dne otevřených dveří 
na místo svých činů a přečinů. Zvlášť, 
když zemědělský obor slaví 70 let 
od svého vzniku v Třebíči. Na první 
pohled se budova školy příliš nezmě-
nila. Stejná fasáda, lehce zmodernizo-
vaný vchod. 

Je pravda, že za našich časů by se 
zřejmě Den otevřených dveří, jako se 
to stalo v pátek 9. září, konat nemohl. 
Proč? Protože převážná většina stu-
dentů a pedagogického sboru by na 
polích tehdejšího školního statku vybí-
rala brambory. 

Ale doba se mění, a tak vstupujeme 
do první místnosti v levé části budovy 
od rybníka, kde dříve býval chlapecký 
internát. Dozvídáme se, že se zde vyu-
čuje praktická část předmětu mikrobi-
ologie, parazitologie a hygiena a tech-
nologie potravin.

„Pokud absolvujete na škole obor veteri-
nářství, stane se z vás veterinární technik. 
Ve třetím a čtvrtém ročníku k tomu patří 
i hygiena a technologie potravin,“ pouču-
je nás Petr Hroščaník ze 3. B.

Drobné zákroky
Přesunujeme se do další místnosti, 

kde se třeťáci a čtvrťáci veterinárního 
oboru učí drobné zákroky na drob-
ných zvířatech. Většinou si je nosí 
samotní žáci. „Studenti ale nesmí zasa-
hovat do dutiny břišní, či nesmí kastro-
vat, ale třeba se naučí uzavřít ránu, zašít, 
provést vakcinaci, to vše pod dozorem 
veterinárního lékaře,“ vysvětluje Radek 
Busta.

Doplňuje, že studenti umí také vyčis-
tit a odstranit zubní kámen či obrousit 
drápky. Říká, že je již stálým zaměst-
nancem školy, ale má svou terénní pra-
xi. Ptáme se, zda bude škola kastrovat 
kočky, které se odchytávají u starého 
hřbitova. Radek Busta odpovídá, že 

s touto činností škola pomáhala měs-
tu Moravské Budějovice. I tam byla 
lokalita, kde se pohybovalo zhruba 60 
koček. Po kastraci se vracely do původ-
ního teritoria. „Stav koček se tam ustálil 
v přijatelném množství,“ sděluje. Dopl-
ňuje, že škola spolupracuje s útulkem 
v Lukově u Moravských Budějovic a 
ošetřuje zvířata tam umístěná. 

Další učebna slouží ošetřovatelství. 
„Využívá se k výuce prvních a druhých 
ročníků,“ naznačuje Ladislava Neter-
dová. Žáci se zde učí základům ošet-
řovatelské techniky, hygienické péče, 
manipulaci s pacientem, nácviku apli-
kací injekcí do svalů či odebírání krve 
z žil. „Jsme dobře vybaveni, máme různé 
modely, vše odpovídá reálnému zdravot-
nickému zařízení a vybavení,“ zdůrazňu-
je odborná učitelka. Upozorňuje nás 
na lampu, která dokáže odhalit nedo-
konalé mytí rukou. 

Programy pro mateřáky
Další místnost má za cíl upoutat 

pozornost dětí z mateřských škol. Ško-
la má i programy se zaměřením na 
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ZÁJEMCI, kteří školu navštívili v rámci Dne otevřených dveří, si mohli nechat 
vyšetřit některé hodnoty.  Foto: Antonín Zvěřina

Škola vychovává opravdové odborníky

SKUPINA děvčat předvádí vyšetření kočky. Foto: Antonín Zvěřina

mateřské školy, se kterými je navště-
vuje v rámci zdravotní péče při spolu-
práci se Zdravým městem Třebíč. „A 
zájem těchto zařízení narůstá. Na jaře 
se uskutečnilo čtyřicet přednášek,“ říká 
Milada Brabcová za asistence Marka 
Veselého. 

„Provádíme tady dvě scénky. Jednou z 
nich je porod, u druhé předvádíme ošet-
ření popálenin,“ říká Adéla Dlouhá 
v další učebně. Návštěvníci se k žákům 
mohou připojit a vše si vyzkoušet. 

V další místnosti se prezentuje Stu-
dentské centrum, které nabízí různá 
měření, například cholesterolu, glyké-
mie a tlaku. „Otevřeno je každou první 
středu v měsíci od patnácti do osmnácti 
hodin,“ informuje Pavla Suchá. 

Přecházíme do laboratoře rostlinné 
výroby. „Učí se tady rostlinářské předmě-
ty, třeba rozbory půdy, třetí ročníky pro-
bírají hnojiva, plevele, ochranu rostlin, 
čtvrťáci se učí znát rostlinky,“ vysvětluje 
učitel František Beroun. 

Ve škole potkáváme i pamětníky, kte-
ří do nové budovy od prvního roční-
ku nastupovali. „Jednalo se o špičkovou 
školu, která nám předala široké praktic-
ké i odborné vědomosti,“ říkají Jaroslav 
Marek a František Janšta. 

Ptáme se, zda bývalí studenti vědí, že 
pod školou jsou protiatomové kryty. 
Podle ředitele školy Miroslava Dočka-
la jsou už dávno vyjmuty ze systému 
civilní ochrany. „Pamatujeme je dobře. 
Zavření jsme tam nebyli, ale prohlíželi 
jsme si je,“ shodují se. Slyšeli i o tom, 
že škola v krajním případě měla sloužit 
jako nemocnice.

Vyzkoušeli si testy 
Návštěvníci si mohli vyzkoušet testy 

z českého jazyka a literatury. „Jedná se o 
cvičné přijímačky. Případní studenti naší 
školy si je nyní mohou vyzkoušet. I ty z 
matematiky,“ informuje v další učebně 
Nikola Staňková s Natálií Ulčovou.

V této učebně jsou staré dobré lavice, 
které si velmi dobře pamatuji, a napro-
sto mě rozněžněly. Při exkurzi nechybí 
ani učebna anatomie a fyziologie hos-

podářských zvířat. „To jsou odborné 
předměty pro veterinu,“ sděluje Michael 
Průcha. 

Následuje chemická laboratoř. 
„Zájemci si tady mohou vyzkoušet 
dehydrataci kyseliny sírové, kdy si napí-
ší něco na papír, ten se ožehne ohněm a 
mohou si papír vzít jako suvenýr domů. 
Nebo některé pokusy ukážeme,“ nasti-
ňuje Nikola Marešová. Nebudeme 
tajit, že té dehydrataci vůbec nerozu-
míme. 

Další laboratoř poskytuje zázemí 
fyzikům. „Můžete si tady vyzkoušet 
zapojení jednoduchých obvodů, změ-
řit napětí a volty. Máme zde i stano-
viště s optikou a mnoho dalšího,“ upo-
zorňují David Kratochvíl a Milan 
Nevrkla. 

Příjemná vůně mě dovedla do dal-
ší učebny, v níž se ochutnávaly různé 
čaje. A jakpak se k nim škola dostala? 
„Jsou vyrobené z bylin z naší bylinkové 
zahrádky, kterou jsme si sami vytvoři-
li, a o bylinky se staráme, a ty jsou bez 
chemických postřiků. Lidé si mohou 
prohlédnout herbáře i naše učebnice,“ 
uvádí Pavlína Pometlová a Michaela 
Dzábová.

Prostor pro ředitele
Školu jsme si prohlédli, navštívili 

i venkovní prostory, dejme na závěr 
prostor řediteli školy Miroslavu 
Dočkalovi. „Dny otevřených dveří se 
konají pravidelně každým rokem spo-
lečně s Didactou, takže s pořádáním 
takovéto akce máme zkušenosti. Dnes 
se zde navíc představují organizace, se 
kterými spolupracujeme a kam studen-
ti chodí na praxe, je to náročnější, začali 
jsme s přípravou na jaře,“ říká na úvod. 

Připomíná, že od sloučení škol se 
v objektu každým rokem něco opra-
vuje nebo přestavuje. Myslí si, že obo-
ry se vzájemně prolínají a není pro-
blém vše skloubit. A co by si ředitel 
přál do budoucna? „Víc žáků, abychom 
mohli poskytnout našemu hospodářství 
dostatečný počet žádaných odborníků,“ 
odpovídá ředitel Miroslav Dočkal. 
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Pohádkové Třebíči přálo 
počasí, přilákala stovky dětí i 
dospělých.  

 Antonín Zvěřina

Pohádková Třebíč, tradiční zářijo-
vá akce se konala v pátek 16. září a 
letos měla jubileum. Třebíčský Klub 
českých turistů ji připravil podesáté. 
A jako obvykle velice pečlivě. Startu-
je se opět z Malovaného domu. 

K místu přicházíme krátce po šest-
nácté hodině, kdy celá akce začíná. 
U vchodu se už tísní desítky zájem-
ců, pořadatelé v tradičních šaškov-
ských maskách mají plné ruce práce. 
Vycházíme před budovu a přemítá-
me, zda se vydat na cestu sami, či se 
k někomu přifařit. 

Rodinný mluvčí
Štěstí nám přeje, před budovou 

se formuje rodina Šerkových. Že 
ji neznáte? Lucie Šerková je mluv-
čí třebíčských městských strážníků. 
Vydáváme se na cestu a brzy zjišťuje-
me, kdo je hlavním mluvčím v rodi-
ně. Malá dcerka má patrně výřečnost 
po mamince. 

Jdeme po Karlově náměstí, po hor-
ní straně, stejně jako desítky a mož-
ná stovky dalších účastníků pohád-
kové cesty. Procházíme Jejkovskou 
bránou a přes přechod do ulice Smi-
la Osovského. Podivujeme se, co vše 
se v ní změnilo, zejména v oblasti 
podnikání. 

Inu, není občas na škodu si projít 
město pěšky. Opět přecházíme ulici, 
z jedné strany máme výhled na řeku, 
na druhé míjíme řadu garáží. V řece 
moc vody neteče, sucho posledních 
dnů žádnou vláhu nepřineslo. To 
všechno se má zlomit o den později, 
jsou tu smíšené pocity, na jednu stra-
nu je déšť potřeba, na druhou stra-
nu by ohrozil další třebíčskou akci 
Bramborobraní. 

Ale dost úvah, cesta se zvedá prud-
ce do kopce. Prudce? Tak hrozné 
to zase není. Nejvíc obdivujeme 
účastníky s kočárky, pro ně to mož-

ná prudké opravdu je. Po levé stra-
ně vidíme první stanoviště, altán, ke 
kterému se vine slušná fronta.

Kdyby to bylo za minulého režimu, 
leckdo z pamětníků by si mohl 
pomyslet, že do altánu dovezli zásil-
ku banánů. Předbíháme řadu lidí, 
vždyť nejsme účastníci pochodu, ale 
pozorovatelé. Na vrcholu kopce se o 
zábavu starají tři pohádkové bytosti. 
Skřítci nebo loupežníci? To nechá-
váme na fantazii každého účastníka. 
Dvě z postav určují první úkol, hod 
kroužků na tyč. 

Sladká odměna
Některé děti jsou šikovnější, ně-

které méně, svoji roli také hra-
je věk. A na všechny čeká sladká 
odměna, tedy kromě těch, kteří 
ji oželí a stačí jim razítko do prů-
vodního listu. Pokračujeme v cestě 
opět po lesní pěšině pod nemocni-
cí. Z ní se ozývá stavební ruch, are-
ál prochází rozsáhlou přestavbou. 

Dostáváme se už ke skaliskům 
před zimním stadionem. A slyšíme 
maminku jak říká svému synkovi: 

„Tady jsem často v pubertě řádila.“ 
Scházíme dolů do parčíku a míjí-

me zimní stadion. Uvnitř se hra-
je nějaké hokejové utkání, napadá 
nás, že by nebylo vůbec od věci se 
zchladit. Naši cestu provází veliké 
dusno, pot je opravdu všudypří-
tomný. 

Další stanoviště je u pravoslavné-
ho kostela na Gorazdově náměstí. 
Cestu od stadionu každý volí indi-
viduálně, ani my se nedržíme vyty-
čené trasy. Tady účastníky vítá vlk, 
Červená Karkulka a babička. Tu 
pohádku určitě všichni znáte. A co 
nesla Karkulka babičce v košíčku? 
Přece bábovku a láhev vína. Dětem 
vlk s Karkulkou nalévají z láhve 
s názvem Modrý Portugal občerst-
vení, ale víno to určitě není. 

Vstupujeme do kostela, dýchne 
na nás zcela jiná atmosféra než 
v kostelech církve římskokato-
lické. Pokračujeme v cestě k hale 
Leopolda Pokorného. Už z dálky 
se na nás směje předzahrádka, kde 
se několik hostů osvěžuje zlatavým 
mokem.

Nelze odolat
Nemůžeme odolat, zvlášť když 

osobní automobil tráví zasloužený 
odpočinek na parkovišti nedaleko 
bydliště. Pivo hladí a chladí vnitř-
nosti, bohužel jen na chvíli. Vydá-
váme se vstříc železničnímu mostu, 
procházíme podél sokolského stadi-
onu. 

Jedna z maminek hodnotí pře-
chod přes lávku slovy: „To mě nejdříve 
budou muset opít, než se vydám na ces-
tu.“ Druhá jí částečně přitakává: „Po 
té lávce jsem šla snad naposledy ve čtr-
nácti.“ 

Po lávce Libušino údolí přechází-
me i my, také cítíme kolem žaludku 
lehounké chvění, každý nesnáší výšky 
stejně. Na druhém konci si zhluboka 
oddychneme a drápeme se do kopce 
k železniční trati. „Tady si musíme dát 
velký pozor,“ nabádá malého kloučka 
patrně babička. Teprve pak si uvědo-
mí, že žádné nebezpečí nehrozí, trať 
se opravuje. 

Blížíme se k tradiční zastávce, Větr-
nému mlýnu. A co by to bylo za 
mlýn, kdyby v něm nebyli čerti. Tady 
dva řádí ještě před mlýnem. Jeden ne-
chce uklízet rozházená polínka, druhý 
v rukou třímá obrovskou knihu. 

Ano, je to tak. Je to kniha hříchů. 
A ti největší zlobílci se dozvídají, co 
všechno musí ve svém životě napra-
vit. Malý Honzík před chvíli dostal 
od maminky něžný pohlavek, a už se 
to na něj sype. Problémy ve škole i 
s chováním. 

Malý chlapeček zase nerad polévky, 
ale slibuje, že už je bude jíst. Jdeme 
se podívat do mlýna, kde děti dostá-
vají k razítku sladkost a naše pohád-
ková cesta končí. Ale slibujeme si, že 
za rok až k Babáku k turistické chatě. 
Opravdu, na psí uši. 

Jen tu obuv budeme muset zvo-
lit poněkud vhodnější. Sandály 
bez ponožek, to není vhodná bota. 
Zvlášť když mezi podrážku a nohu 
občas vnikne nějaký kamínek nebo 
jiné smítko. Tož za rok na jedenác-
tém ročníku.  

ČERTICE u Větrného mlýna četla dětem jejich prohřešky z Knihy hříchů. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Třebíč se stala pohádkovým městem

Slavnostního zahájení Třebíčského 
operního festivalu se, kromě jiných,  
zúčastnila skupina Miracles z tře-
bíčského Katolického gymnázia. 
Vystupovala v prostoru před sochou 
svatých Cyrila a Metoděje a za mluv-
čího si zvolila kytaristu Petra Jonáše. 

Ten uvedl, že v současné době stu-
duje třetí ročník. „Před rokem jsme 
se s kamarádem, který hraje na cajon, 
domluvili, že by nebylo špatné založit 
kapelu,“ vzpomínal Petr. Postupně 
na svoji stranu získávali další muzi-
kanty. 

V roce 2015 v září se kapela poprvé 
představila veřejnosti. Před nedáv-
nem zahrála na sokolském stadio-
nu při loučení s prázdninami, někdy 
doprovázejí na Katolickém gymná-
ziu mši svatou.  „Hrajeme, když si nás 
někdo pozve,“ poznamenal Petr. 

Upozornil, že skupina nehraje jen 
muziku s náboženskou tematikou. 
Na sokolském stadionu se skupina 

představila s písničkami od zahra-
ničních i našich interpretů. 

„Už máme i svoje dvě autorské písnič-

ky, ale zatím s tím začínáme,“ pouká-
zal Petr. Nastínil složení kapely, bicí, 
elektrická a akustická kytara, klávesy, 

housle, saxofon a zpěvačka. 
„Takže je nás hodně, skupina má sedm 

členů,“ uvedl Petr. Zdůraznil, že v kape-
le nedochází k žádným rozmíškám, 
všichni jsou výborní kamarádi. „Občas 
samozřejmě mezi sebou diskutujeme, 
jaké písničky hrát,“ připustil Petr.

Doplnil, že kapela zkouší ve školním 
roce dvakrát týdně. Zkušebnu má 
přímo v objektu Katolického gym-
názia. „To je výhoda, my za to hrajeme 
na akcích školy a někdy ji i reprezentu-
jeme,“ naznačil Petr. 

Plány do budoucna? „Chtěli bychom 
se víc věnovat vlastním skladbám a 
dostat se třeba na úroveň kapel China-
ski nebo Kryštof, ale zatím nám to, co 
umíme a co zkoušíme, stačí,“ odpově-
děl Petr. Netajil, že vše může být jinak 
až jednotliví muzikanti opustí brá-
nu školy. „Věříme ale, že se nám poda-
ří kapelu i potom udržet pohromadě,“ 
uzavřel vyprávění Petr Jonáš.  -zt-

Festival zahajovala i kapela Miracles

SKUPINA MIRA CLES se představila na Karlově náměstí.
 Foto: Antonín Zvěřina
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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



O Z N Á M E N Í
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
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2. MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB PRO VOLIČE BYDLÍCÍ V TŘEBÍČI 
V PŘÍSLUŠNÉM OKRSKU, PODLE MÍSTA, KDE JSOU PŘIHLÁŠENI K TRVALÉMU 

POBYTU, JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:

V PÁTEK DNE 7. ŘÍJNA 2016 OD 14.00 DO 22.00 HODIN 
A V SOBOTU DNE 8. ŘÍJNA 2016 OD 8.00 DO 14.00 HODIN.

STAROSTA MĚSTA TŘEBÍČE PODLE § 27 ZÁKONA č. 130/2000 Sb., O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV 
KRAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

OZNAMUJE:
  

1. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA SE USKUTEČNÍ:
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3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným občan-
ským průkazem nebo platným cestov-
ním pasem. Neprokáže-li volič uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, nebu-
de mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nej-
později 3 dny přede dnem konání vo-

leb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve voleb-
ní místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, 
pokud nevstoupí do prostor určených 
pro úpravu hlasovacích lístků.

6. Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních, důvodů Městský 

úřad v Třebíči a ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi o to, aby mohl hlaso-
vat mimo volební místnost, a to pouze v 
územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zří-
zena.
 

 Třebíč 5. září 2016 
 Ing. Pavel Janata  v.r. 
 starosta města 
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Atmosféru pokazila jen agitka 
jedné ze stran či hnutí. 

 Antonín Zvěřina

Třebíčské kulturní léto tradičně kon-
čí Bramborobraním. Letošní připadlo 
na sobotu 17. září. Předpověď poča-
sí nevěstí nic dobrého. Nad Třebíčí se 
mají rozevřít nebesa a z nich po celý 
den kropit město déšť. 

Ale ukazuje se, že v nebi mají bram-
bory rádi. Dopoledne počasí ukazu-
je svou lepší tvář, když na třebíčském 
Karlově náměstí jen drobně mrholí. 
Předpověď se vyplňuje až zhruba hodi-
nu po poledni. Přeprška to je náramná, 
provazce kapek buší do země a obloha 
zešedivěla, že vypadá jak hlava nějaké-
ho starce. 

Zdá se, že předpověď začíná platit, 
ale krátce před zahájením odpoled-
ního programu ve čtrnáct hodin déšť 
náhle ustává. Na náměstí pracovnice 
pořadatele akce městského kulturní-
ho střediska utírají připravené lavičky. 
„Dnes už podruhé,“ připomínají dopo-
lední deštík, což byl snad jen mladší 
brácha deště popoledního. 

Polední program zahajuje moderá-
tor Petr Palovčík. Vítá zatím nemno-
ho příchozích a připomíná, že přes-
ně v patnáct hodin budou radní 
města vydávat bramboračku, kterou 
by si nikdo neměl nechat ujít. 

Postupně se náměstí barví nejen 
oděvy příchozích, ale zejména růz-
nými kroji. Vždyť do Třebíče přije-
li milovníci folklóru třeba z Vrchlabí, 
z Kyjova či ze Šlapanic. Ti všichni na 
pódiu vydávají ze sebe to nejlepší, co 
se naučili. 

A nepropagují při svých vystoupe-
ních jenom svoji obec či město nebo 
region, ale často celou republiku 
v zahraničí. Prostranství kolem laviček 
lemují stánky. Nechybí bramboráky, 

jejichž vůně se line náměstím a mísí se 
s vůní burčáku a jiných pochutin. 

Celkový příznivý dojem kazí jeden 
přístřešek. Jakási strana či hnutí se roz-
hodly vytřískat ze slavnosti politické 
body. Přispět jim k tomu má i papou-
šek, který patrně vůbec netuší, k čemu 
je využit.

Podepisuje se tam jakási petice, 
pořadatelům tato aktivita vadí. Na 
místo přijíždějí městští strážníci, snaží 
se s agitátory dohodnout. Ti tvrdošíj-

ně trvají na tom, že žádný zákon nepo-
rušují a že je vše legitimní. Strážníci je 
vyzývají k odchodu, leč všechno mar-
no. 

Na místo se dostavuje šéf městské 
policie radní Pavel Heřman. Nekom-
promisně žádá, aby stánek z náměstí 
zmizel. Nakonec dochází ke kompro-
misu, stánek se z náměstí přemísťuje 
nad schůdky na chodník. 

Jeden z diváků obsluhu stánku upo-
zorňuje, že nyní ohrožují dopravní 
provoz. „Nejste vy komunista?“ zaúto-
čí na něj žena. Muž odchází, žena si 
fotí přihlížející a v tváři má výraz: „Jen 
počkej, zajíci!“ 

Naštěstí je to jediný incident, který 
se odpoledne uděje. Lavičky postupně 
plní desítky lidí, vystupující odměňují 
potleskem. Samozřejmě ten nejsilnější 
patří domácím, tedy souboru Bajdyš. 

Ve východní části začínají radní na 
čele se starostou Pavlem Janatou vydá-
vat zhruba v patnáct hodin brambo-
račku. Okamžitě je před pultíkem 
pořádná fronta. Ale bramboračky je 
dost a dostává se na každého.     

Příjemné odpoledne končí. Většina 
je spokojena, snad jen příznivci ono-
ho hnutí či strany mají pocit, že byla 
někomu učiněna křivda. Ale jen tak 
na okraj, je strana či hnutí, které nere-
spektuje výrok strážníků či města, na 
jehož území se nachází, volitelná? 

NA TRA DIČNÍ akci nemohly chybět domácí soubory Bajdyšek a Bajdyš.
 Foto: Antonín Zvěřina 

Radní rozdávali bramboračku

Kontrolních dnů na krajské stavbě Podklášter-
ského mostu v Třebíči se účastní místostarosta 
Vladimír Malý. Připomněl, že stavbu sleduje kaž-
dý den. 

„Prováděcí fi rma se základy pokročila do úrovně 
břehu od Komenského náměstí,“ naznačil Malý. Při-
pomněl, že se také řešilo umístění inženýrských 
sítí. Netajil, že výstavba má zpoždění. 

„Pokud nenastane tuhá zima, fi rma slibuje, že 
do konce roku most zprovozní,“ informoval Malý. 
Poznamenal, že fi rma požádala o možnost pra-
covat i v noci. Nastínil, že problémy nastaly po 
odstranění starého mostu, kdy geologický prů-
zkum odhalil zcela jiné podloží, než se předpoklá-

dalo. „Průzkum se před odstraněním provést nemo-
hl,“ zdůraznil Malý.  

Upozornil na práce na Komenského náměstí, 
kde město předpokládá ukončení prací na konci 
listopadu. „Tím se doprava ve městě částečně zklidní. 
Most oproti předpokladům do dopravy až tolik neza-
sáhl,“ poznamenal Malý. 

„Na stavbě je v současné době provedena betonáž 
základu opěry dvě. Je dokončen výkop a pracuje se 
na armování a betonáži podzákladového pasu opěry 
jedna u Žerotínova náměstí,“ doplnila mluvčí kraje 
Jitka Svatošová.

Poukázala, že pokračují betonáže opěrných zdí 

na straně Žerotínova náměstí. Na komunikaci 
II/351 na Komenského náměstí se stavební práce 
přesouvají do prostoru křižovatky. Probíhají koor-
dinační jednání s vlastníky inženýrských sítí v pro-
storu staveniště. 

„Předpokládáme dodržení termínu uzavírky do 
15. prosince letošního roku. Aktuální zpoždění oproti 
předpokládanému průběhu je dáno změnou způsobu 
založení mostu, množstvím inženýrských sítí v pro-
storu staveniště a výrazným průsakem vody do výko-
pů i ze strany Komenského náměstí. Kromě změny 
založení mostu k žádné další podstatné změně  nedo-
jde. Most bude jednopólový, bez středního pilíře,“ 
dodala mluvčí Svatošová.  -zt- 

Stavba mostu zdárně pokračuje

Správně přecházet po přechodu 
přes silnici se učili v pondělí 19. září 
prvňáci z třebíčské Základní školy 
Horka-Domky a v úterý 20. září prv-
ňáci opět z třebíčské Základní školy 
Kpt. Jaroše. My jsme si správné pře-
cházení zopakovali v úterý. Proč? 
Protože opakování je matka moud-
rosti.  

Na místě jsme zastihli vedoucího 
odboru správních činností třebíčské-
ho městského úřadu Karla Prokeše, 
mluvčí městské policie Lucii Šerko-
vou či koordinátorku Zdravého měs-
ta Třebíč Ivetu Ondráčkovou. 

Prokeš dětem nejprve vysvětlil, 
jak důležité je správné přecházení a 
pak se slova ujala Šerková. Vysvětlila 
dětem jak se rozhlížet, po které stra-
ně přechodu chodit a jak rychle. To 
si děti nejprve vyzkoušely na imagi-
nárním přechodu před školou. 

Ten jim načrtla Šerková, prváci si 
ho následně sami vybarvili. Pak už 
následovala opravdická prověrka na 

opravdickém přechodu přes silnici. 
A ukázalo se, že názorné vyučování 

je velice důležité. Ale co to? Tenhle 
školák na přechod vchází bez roz-
hlédnutí. 

Však má také řidič co dělat, aby 
srážce zabránil. Podruhé se mu to 
už nepodařilo. Ne, nemusíte se bát, 
k žádnému zranění nedošlo. To na 
přechod umístili přítomní fi gurínu 
Vendelína Neopatrného, aby děti 
věděly, co se může na přechodu stát. 
„Doufám, že si všechno zapamatujete 
a doma to řeknete rodičům,“ ukončila 
názornou výuku mluvčí Šerková.  

A jak se tedy správně přechází? 
Před přechodem se chodec rozhléd-
ne vlevo, pak vpravo a ještě jednou 
vlevo. Velice důležité je zjistit, zda 
si šofér všimnul, že někdo chce sil-
nici přecházet. Přes přechod se cho-
dí vpravo přiměřenou rychlostí. To 
vše platí, a možná ještě ve větší míře, 
pokud se přechází silnice v místě, 
kde přechod není.   -zt- 

SPRÁVNÉ přecházení dětem vysvětlovala mluvčí městské policie Lucie Šerková.
 Foto: Antonín Zvěřina

Děti se učily správně přecházet
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MUDr. Jiří Běhounek
kandidát na hejtmana

LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY

Bezpečná Vysočina

Děláme vše proto, aby Vysočina zůstala krajem, 
jemuž se vyhýbají extrémy a který je dobrým mís-
tem pro život. ČSSD jako jediná strana přináší jis-
toty v nejisté době. 

Jde o jedno ze základních přání. Lidé na Vysoči-
ně chtějí žít v bezpečí. Doposud tomu tak bylo a 
my toto přání budeme nadále naplňovat. Vysoči-
na je klidným a bezpečným krajem, ve kterém žijí 
pracovití a slušní lidé a kterému se vyhýbají velké 
problémy. 

„Nemáme tu nebezpečné oblasti, nedochází k 
vyhroceným konfl iktům a umíme na případné pro-
blémy reagovat. Lidé mají v naší práci záruku, že věci 

dříve samozřejmé se nebudou měnit,“ říká hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek.  Nemusíme se tak 
strachovat o to, co přijde zítra. Nejistota není na 
pořadu dne. 

Žijeme tu pospolu a šťastně. „Je to dáno lidmi, pro 
něž je Vysočina domovem, a kteří tyto úspěchy tvoří. 
Rada i Zastupitelstvo Kraje Vysočina se všemi poli-
tickými stranami činí vše proto, aby se kraji extrémy 
vyhýbaly,“ doplňuje hejtman Běhounek. Opřít se 
můžeme o dobrou práci policie, díky jejímu nasa-
zení tu rok od roku klesá počet spáchaných trest-
ných činů. Zatímco loni vyšetřovali policisté 8880 
těchto činů, v roce 2014 jich bylo 8 107. Nízkou 

míru kriminality nám může závidět zbytek repub-
liky.  Vyzdvihnout je ale třeba fungování celého 
integrovaného záchranného systému, kam se řadí 
také hasiči a zdravotníci. Všechny složky pravidel-
ně cvičí a připravují se na nečekané situace. Víme, 
jak zakročit v případě výpadku elektřiny, povodní 
či hromadné nehody. 

Všechny tyto věci jsou bolestivé a je třeba na ně 
okamžitě reagovat. To umíme a naše složky inte-
grovaného záchranného systému jsou v tom velmi 
dobré. Dbáme na to, aby Vysočina byla vždy při-
pravena a zároveň se obyvatelům žilo s minimem 
potíží.     (PI-t10-ČSSDKVD)

Vysočina zůstane bezpečným místem pro život

LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY

Kandidáti pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina 
za okres Třebíč

7. – 8. ŘÍJNA 2016   —   PŘIJĎTE K VOLBÁM   —   WWW.VYSOCINA.CSSD.CZ

MUDr. Jiří Běhounek
lékař, hejtman

Ing. Jana Fialová
radní kraje

Vladimír Malý
místostarosta 

Ing. Jaroslav Soukup, 
MBA

starosta  

Zdeněk Ryšavý
starosta

Bc. Soňa Olivová
referentka

Ing. Vladimír Černý
starosta

Naděžda Dobešová
vedoucí sport. areálu 

Vítězslav Pléha
 zootechnik

Ing. Petr Vašíček
technik

Mgr. Helena Valová
učitelka ZUŠ 
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Služby LSPP stomatologické na ŘÍJEN 2016
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  1.10. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou   568  620 248
  2.10. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou   568  620 248
  8.10. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou   568  620 248
  9.10. neděle  MUDr. Novotná Irena  Vltavínská 1346 Třebíč    568 843718
15.10. sobota  MDDr. Novotná Jana  Kpt. Jaroše 1123 Třebíč   568 826880, 776 166268
16.10. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou   568  620 248
22.10. sobota  MUDr. Novotný Vojtěch Kpt. Jaroše 1124 Třebíč   568 826880, 776 166268
23.10. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou   568  620 248
28.10. svátek   MDDr. Pavlíčková Kristýna V zahradách 279  Kralice n. Oslavou   568 643681
29.10. sobota  MUDr. Piálková Irena  Chmelová 6  Třebíč   568 843086, 605 009996
30.10. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou   568  620 248

Centrum DaRMěstská knihovna
Čtvrtek 6. října, 17 hod., sál 

hudebního oddělení. 
Maurice Ravel - Přednáška Mgr. 

Víta Coufala, hudebního pedagoga 
ZUŠ Třebíč.

Pondělí 3. října, 9 hod.
Papua - Nová Guinea - Dobro-

družné terénní bádání v tropech 
Papui – Nové Guinei přiblíží mla-
dý třebíčský přírodovědec František 
Vejmělka. 

Pondělí 10. října, 9 hod.
Tak neváhej a hrej! - Mirka Cmá-

rová a Petra Jeřábková - Zábav-
né dopoledne s deskovými hrami, 
křížovkami a dalšími hrami a sou-
těžemi. 

Pondělí 17. října, 9 hod.
ARCHITEKTURA  V ČESKÝCH 

ZEMÍCH VČERA  A DNES. 7. část. 
Specifi ka lidové architektury - Lubor 
Herzán.

Pondělí 24. října, 9 hod.
Třebíčské osobnosti 2. poloviny 

19. století - Mgr. Jitka Padrnosová, 
Ph.D., archivářka Státního okresního 
archivu Třebíč. 

Pátek 7. října, 18 hod., sál dospě-
lého oddělení.

Noc s Coruscante - Anna Kolaří-
ková a pěvecký sbor Coruscante.

Sobota 8. října, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Minifestival hudby pro Karla IV. 
- Viktor Velek & přátelé.

Úterý 11. října, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Turecko - Miluška Mrvková.

Čtvrtek 13. října, 15 hod., dětské 
oddělení.

Dílnička s Monikou - Textilní 
dekorace pro děti i dospělé.

Čtvrtek 13. října, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

NEBOJTE SE ZEPTAT SVÉHO 
LÉKA ŘE - Po zázraku zrození čeká 
na nás kojení.

Úterý 18. října, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Itálie jak ji (možná) neznáte I. - 
sever - Petr Štěpán.

Čtvrtek 20. října, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Udržitelná doprava - Aleš Krati-
na.

Pátek 21. října, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Sibiř - Tomáš Kubeš

Pondělí 31. října, 17 hod.
Fair trade: Kávová sklizeň na 

vlastní kůži - Daniel Kolský.

Akce pro děti
3. října, 8.15 a 9.30 hod., dětské 

oddělení.
NA STOPĚ PRA VĚKÝM ZÁHA-

DÁM

Pondělí 3. října, 8.15 hod., 
pobočka Borovina.

JULIE MEZI SLOVY - Petra Dvo-
řáková.

Pondělí 3. října, 10 hod., poboč-
ka Modřínová 

JÁ JSEM HLAD - Petra Dvořáko-
vá.

Čtvrtek 6. října, 9 hod., dětské 
oddělení, 11 hod., pobočka Modří-
nová.  

O Karlu IV. - Lucie SEIFERTO-
VÁ.

Čtvrtek 6. října, 14 hod., dětské 
oddělení.

FARMÁŘSKÉ ODPOLEDNE

Pátek 14. října, 18 hod., dětské 
oddělení

Noc ve znamení ekologie

Do 18. listopadu 2016, dětské 
oddělení

Lesní hrátky se zvířátky

Výstavy
Súdán
Do  17. října, knihovna Hasskova, 

sál hudebního oddělení

Modely vojenské techniky - Fran-
tišek Khor

4. – 31. října, knihovna Hasskova, 
Zelená klubovna dospělého odděle-
ní, 1. patro

MIROSLAV ONDRÁK - FOTO-
GRA FIE

3. – 31. října, pobočka Modřínová

OLDŘICH CHMELÍČEK - 
VÝROBKY ZE DŘEVA

3. – 31. října, pobočka Modřínová

Antistresové omalovánky - Růže-
na Mollerová

3. 10. – 30. 11., pobočka Borovina

1.-7. 10. TÝDEN PRO RODIN-
NÉ A SENIOR PASY

4.-17. 10. DNY ZDRA VÍ S VZP
4. 10. 10 – 11.30 Jak si zachovat 

duševní zdraví a pohodu?
4. 10. 15 – 16.30 Podzimní dílnič-

ky - odpolední tvoření pro celé rodiny
6. 10. 8 – 17 Suché plody pro 

zdraví - sušené plody, ořechy, semín-
ka

6. 10. 10.30 – 12 Roztomilý stra-
šáček (dopolední tvoření)

11. 10. 8 – 17 Slavíme Mezinárod-
ní den mateřských center

11. 10. 8.30 – 10 Měření tlaku, 
cukru a cholesterolu

13. 10. 10.30 – 11 Jóga „z obývá-
ku“ - protáhneme si tělo, i když nejs-
me profíci

17. 10. 8.30 – 16 Evropský den 
záchrany lidského života (na Karlo-
vě náměstí)

18. 10. - 20. 10. Medové dny (pro-
dej medových výrobků)

18. 10. - 25. 10. Jiřina Tvarůžko-
vá: dětská móda – ZIMA

18. 10. 10.30 – 12 Kyberkrimina-
lita

20. 10. 10.30 – 12 Den stromů 
(společné zasázení stromu do květi-
náče)

25. 10. 10.30 – 12 Mezinárodní 
den kuchařů (ochutnávka z domu 
přinesených oblíbených zdravých 
jídel)

    
MINIŠKOLIČKY:

UZLÍČEK pro děti od 2 let, pondě-
lí a pátek 8 - 12 hod

DÁREČEK pro děti od 2 let, úterý 
8 - 12 hod

BOROVINKA  pro děti od 2 let, 
středa 8 - 12 hod

¨
KROUŽKY 

pro děti a rodiče s dětmi:
BARVÍNEK, výtvarný a rukodělný 

kroužek pro děti od 4 let, pondělí 15 - 
16.30 hod

ROBÁTKA , Yamaha Class, pro 
rodiče s dětmi od 6 měsíců, středa 9 - 
9.45 hod

PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ I., 
Yamaha Class, pro rodiče s dětmi od 
1,5 roku, středa 10 - 10.45 hod

ANGLIČTINA HROU, pro rodiče 
s dětmi od 3 let, čtvrtek 9 - 9.45 hod

KULÍŠEK, zážitkový kroužek pro 
rodiče s dětmi, čtvrtek 10 - 10.45 hod

NEPOSEDA, hudebně pohybový 
kroužek pro děti od 3 let, čtvrtek 15 - 
15.45 hod.

KUTÍLEK, výtvarný a rukodělný 
kroužek pro rodiče s dětmi od 2 let, 
čtvrtek 16 - 16.45 hod.

Sobota bude 
v pohybu

Sobota v pohybu, osmý ročník akce 
v rámci osvětové kampaně Dny zdra-
ví se koná v sobotu 8. října od 9.30 
do 12 hodin v hale TJ Spartak Třebíč 
manž. Curieových. Program začíná 
prezentací, od 9.30 hodin se před-
staví Robert Mrkvička s aerobikem 
Návrat ke klasice. 

Od 10.35 hodin vystoupí taneční 
skupina Motus. Port de bras, S tan-
cem hra, to bude náplní programu 
Ivany Riedlové – Dostálové od 10.45 
hodin. Nové cvičení v sobě propoju-
je tanec, stretching a posilování.    
 -zt-

Představí se fota
z Běloruska

Výstava fotografi í Mariny Batsiuko-
vé Na hlubinu víry, dílo známé bělo-
ruské umělecké fotografk y bude ny-
ní ke shlédnutí v galerii Předzámčí v 
třebíčském zámku. 

Ve středu 5. října zahájí výstavu v 
17 hodin JUDr. Ing. Jiří Karas, eme-
ritní velvyslanec ČR v Bělorusku,  
kurátorem pozoruhodné výstavy je 
běloruská malířka Oksana Arakče-
jeva. 

„Reportáž mystického prožitku na 
cestách víry, naděje a milostiplného 
setkání s Pánem se dotkne každého 
pozorného návštěvníka,“ vzkazuje čte-
nářům Jiří Karas. -zt-

Za příspěvek 
dostanou koláč

Koláč pro hospic se koná ve čtvrtek 
6. října v Třebíči na Karlově náměs-
tí, vlakovém i autobusovém nádraží, 
u STOP SHOPU a Nemocnice Tře-
bíč. Za příspěvek, který podpoří čin-
nost Domácího hospice sv. Zdislavy 
Třebíč, kde se starají o nevyléčitelně 
nemocné lidi, každý obdrží chutný 
koláč.

Paprsek naděje - Centrum služeb 
pro podporu duševního zdraví Tře-
bíč, Gen. Sochora 705 zve na před-
nášku MUDr. Heleny Reguli “Sexu-
alita lidí s duševním onemocněním“ 
v pátek 7. října od 16 hodin. 

Přednáška o islámu se koná 25. 
října ve stacionáři Úsměv v Třebí-
či. Slova se ujme PhDr. Štouračová, 
místopředsedkyně Moravskoslezské 
křesťanské akademie.  -zt-

Syn Ivy Bittové 
vystoupí v Béčku

Antonín Fajt, syn zpěvačky a hous-
listky Ivy Bitt ové a bubeníka Pavla 
Fajta, zahraje v pondělí 10. října ve 
20 hod v hudebním klubu Béčko. 
Klávesistu Fajta doprovodí americký 
perkusista Matt  Norman. 

Dvojice, která vystupuje pod 
názvem RUST DUO, spojuje nej-
různější hudební styly od free jazzu 
přes world music či hip hop k inspi-
raci Janáčkem, Debussym nebo 
Bartókem. Večer je pokračováním 
nekonečné série koncertů pro Břehy.

  miz 
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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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Tomáš Pecka, Josef Jekl - 777 624 862  
Jungmannova 595, 588 13 Polná

e-mail: studny.pecka@email.cz I www.vrtanestudnypecka.cz

NA PRAMENY SPODNÍ VODY ø 150 mm
GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ min. 2000 l / 24 h.
V CENĚ OD 700 Kč za 1m JE ZAHRNUTO:
• vyhledání pramene • vyvrtání
• vypažení PVC - u (atest na pitnou vodu)
• čerpací zkouška • poradenský servis
NA POŽÁDÁNÍ DODÁME:
• kompletní rozvod vody až do domu

ODVEDENÍ DÍLA
„od A až do Z“

ŽÁDNÉ PLATBY
PŘEDEM

ZDARMA
veškerá doprava a zaměření
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Areál Střední průmyslové školy na 
ulici Manželů Curieových v Třebíči se 
bude v nejbližších měsících výrazně 
měnit. Pavilon budovy B krajské školy, 
který je na hranici své životnosti, půjde 
k zemi a místo něj by měla v budoucnu 
vyrůst čtyřpodlažní budova s novou ko-
telnou. 

Podmínkou pro novou investici je 
však získání dotace z IROP. Kraj Vyso-
čina jako zřizovatel školy plánuje ta-
ké velkou rekonstrukci pavilonu A, za 
účelem rozšíření kapacity odborných 

učeben. Předpokládané náklady na obě 
akce odhadem přesahují 200 miliónů 
korun.

„Cílem primární rekonstrukce pavilonu 
A je zkvalitnit výuku technických a řeme-
slných oborů a zmodernizovat související 
vybavení a konektivitu školy. Projektem 
vznikne sedm nových odborných učeben, 
jako například učebna programování 
CNC strojů, učebna kontroly včetně 3D 
měření, nebo také učebny silnoproudé 
a slaboproudé elektrotechniky,“ uvedla 
radní Kraje Vysočina pro oblast škol-

ství, mládeže a sportu Jana Fialová.
Ivestice zvýší kvalitu vzdělání ve vaz-

bě na budoucí uplatnění na trhu práce 
v klíčových kompetencích a navíc napl-
ní poptávku zaměstnavatelů po kvalitní 
pracovní síle.

Součástí záměru je také demolice 
obou částí budovy B včetně základo-
vých konstrukcí i prostor stávající ply-
nové kotelny. Přibližně na stejném mís-
tě má v případě získání dotace IROP 
vyrůst nová čtyřpodlažní budova, kde 
budou umístěné kmenové i odborné 

učebny v počtu 18 učeben pro 30 žáků 
a 16 odborných učeben pro 16 žáků. 

K dispozici má být i 13 kabinetů, šat-
ny, hygienické zázemí a také nová ko-
telna. Budova má být navíc vybavena 
vnitřním výtahem, umožňujícím pře-
pravu imobilních osob.

Rada Kraje Vysočina na svém dneš-
ním zasedání odsouhlasila zahájit za-
dávací řízení na veřejnou zakázku sta-
vebních prací, souvisejících s demolicí 
a výstavbou pavilonu B i rekonstrukcí 
pavilonu A. -zt-

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

Video

Je Vaše tiskárna nenažraná? Naše kvalitní  
kompatibilní  cartridge a  tonery ji naučí 
tisknout levně!  Internetové ceny,   výkup   
prázdných  náplní a dokonce i provize 
pro Vás. www.TREBSERVIS.CZ, tel.: 604 
911 211 (OC Amos – Komenského nám. 
1045/18 – u přechodu naproti Septiku :-)  

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

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 bankovky, 
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

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 31. 10. 2016
www.symetrio.cz
Mob.: 777 668 503
Veškrnová Andrea

Podporuji investiční rozvoj 
a rozumné hospodaření 

Ing. Vladimír
Novotný

Končící léto přineslo do našeho kra-
je krásné počasí. Všichni se tak trochu 
vrátili na začátek dovolených a snaží se 
využít možná posledních slunečných 
dnů. Ale blíží se podzim, který přináší 
krajské volby do celé České republiky a 
tedy i do našeho kraje. 

Myslím, že krajská rada ani zastupi-
telstvo se nemají za co stydět. Kraj Vy-
sočina hospodaří nejlépe v historii. Jde 
o jasný vzkaz pro nové zastupitelstvo. 
Že je možné překonat krizi, rozumně 
investovat, připravit rezervy nástup-
cům a podpořit rozvoj kraje. Při jedné 
z mnoha diskuzí s kolegy ze samosprá-
vy jsem se sice setkal i s názorem, že 
to kraj a zastupitelstvo s tím šetřením 
přehání. Tak velké rezervy nepotřebu-
jeme. Ale já si myslím, že právě naopak 
rozumné zastupitelstvo v době eko-
nomického růstu rezervy vytváří. Kraj 
má v současné době na fondu strate-
gických rezerv 1,1 miliardy korun a na 
účtech jiných bank dalších 300 milió-
nů. Tato rezerva je pro kraj a nové za-
stupitelstvo velmi důležitá.  Pro nové 
volební období je připraveno mnoho 
projektů za několik miliard korun neje-
nom z vlastního rozpočtu, ale i z evrop-
ských fondů. Nové zastupitelstvo bude 
mít jistě další nápady jak pomoci roz-
voji našeho kraje. A právě proto si v té-
to době vytváříme úsporu pro možnost 

dalších investic. Peníze neprojídáme a 
myslíme dopředu a to bez ohledu na to, 
kdo náš kraj povede další čtyři roky. Již 
nyní je pro nové zastupitelstvo projed-
nán a připraven nový rozpočet, vyrov-
naný a s vyšší rezervou než v minulos-
ti. Dalších 200 miliónů. Tato rezerva je 
připravena nejenom na nové investice, 
ale i na dofinancování navýšení mezd 
především ve zdravotnictví a sociál-
ních službách. Mimo Evropské projek-
ty počítáme pro školství s 211,4 mil. 
Kč, zdravotnictví 320 mil. Kč. 

Dopravu čekají investice, opravy a 
technická zhodnocení na komunika-
cích ve výši 350 mil. Kč, tato částka 
bude povýšena  o cca 800 mil Kč na 
projektech spolufinancovaných z ev-
ropských fondů. A určitě bychom moh-
li ve výčtu investic pokračovat dále. 
Návrh rozpočtu na rok 2017 bude te-
dy vstupovat do projednávání s dalším 
možným zdrojem financování a to s 
naplněným Fondem strategických re-
zerv a dalšími prostředky na jiných do-
sud nezapojených účtech. Mohlo by se 
jednat o cca 1,5miliardy korun. Spolu 
s rozpočtovou rezervou je tedy rozpo-
čet kraje připraven na nápor nové vlny 
projektů z EU. A to je myslím největší 
vklad do rozvoje našeho kraje od sou-
časného vedení a zastupitelstva Kraje 
Vysočina. 

Přeji vám všem hezké a ještě sluneč-
né dny, příjemný podzim a šťastnou ru-
ku při vaší volbě v nadcházejících kraj-
ských volbách.

Předseda klubu zastupitelů Kraje 
Vysočina za ČSSD a náměstek 

hejtmana Kraje Vysočina
 Ing. Vladimír Novotný

INZERCE
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Třebíčské centrum

Divadla, koncerty, 
přednášky

Výstavy

Kino Pasáž

Do 6. 11. Michal Landa – obrazy - 
Galerie Malovaný dům.

Do 13. 11. Josef Bubeník - Frag-
menty krystalového jasu - výstava 
obrazů - Galerie Ladislava Nováka.

6. 10. - 9. 11. Maryna Batsiukova - 
výstava fotografi í - vernisáž 5. října v 
17 hod. - výstavní síň Předzámčí.

2. 10. - 20. 11. Sebastian Pastuzsak 
– struktury světla v modré – třebíčský 
cyklus – bazilika sv. Prokopa a Panny 
Marie.

Neděle 2. 10. v 15 hod. – divadlo 
Pasáž

PRO RODIČE S DĚTMI 
DIVADLO D5 PRA HA
ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE

POŘADY K 700. VÝROČÍ NARO-
ZENÍ KA RLA IV.

Pondělí 3. 10. v 17.45 hod. – 
Kamenný sál zámku

KA REL IV. A HUDBA
Přednáška Doc. Davida Ebena

Pondělí 3. 10. v 19 hod. – Bazilika 
Sv. Prokopa

SCHOLA GREGORIANA PRA -
GENSIS

HUDBA DOBY KA RLA IV.

Úterý 4. 10. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž  

MĚSTSKÁ DIVADLA PRA ŽSKÁ - 
ABC

Ronald Harwood: NA MISKÁCH 
VAH

Pátek 7. 10. 2016 v 18 hod. – Gale-
rie Franta

AUGUSTE RODIN (1840-1917) – 
Příběh dvou kreseb

Životní a tvůrčí osudy velikána evrop-
ského sochařství přiblíží přednáška teo-
retičky umění PhDr. Marie Dohnalové.

Neděle 9. 10. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž   

TRA VESTI SKUPINY SCREA-
MERS a TECHTLE MECHTLE

VIDEOPŮJČOVNA

Úterý 11. 10. v 18 hod. – Fórum
VESELÁ TROJKA  Pavla Kršky

Čtvrtek 13. 10. v 19 hod. – Národní 
dům

VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO

Pátek 14. 10. 2016 od 20 do 01 hod. 
– Národní dům 

OLDIES PÁRTY
Taneční večírek, ve kterém se vrátíme 

do 60.-90. let.

Pondělí 17. 10. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž   

DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA 
PRA HA

Ray Cooney, John Chapman: DO 
LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOT-
LIVÉ

Úterý 18. 10. v 18 hod. – foyer diva-
dla Pasáž

ŠTĚPÁN ŠVESTKA  – violoncello

Středa 19. 10. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž

MIMOABONENTNÍ PŘEDSTA-
VENÍ

DIVADLO BOLKA  POLÍVKY 
BRNO

Boleslav Polívka: DNA

Čtvrtek 20. 10. v 19 hod. – Národní 
dům 

STANISLAV MOTL – MALÍ VRA -
ZI

Dokumentární fi lm spisovatele a TV 
reportéra Stanislava Motla s tématem 
masakru ve Velkém Meziříčí v květnu 
1945, doplněný besedou s autorem.

Pondělí 24. 10. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž

Pořad u příležitosti slavnostního veče-
ra ke vzniku ČSR a udělení cen měs-
ta významným osobnostem veřejného 
života. 

MIROSLAV DONUTIL – NA KUS 
ŘEČI

Sobota 29. 10. od 10 do 17 hod. – 
Třebíčské předzámčí PRO RODIČE 
S DĚTMI

PODZIMNÍ TVOŘENÍ V EXPO-
ZICI CESTY ČASEM

Od čtvrtka 29. září  do neděle 2. říj-
na

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 
Premiéra akčního krimi thrilleru 

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

Od pondělí 3. do čtvrtka 6. října
OBR DOBR 
Repríza rodinného fantasy fi lmu USA 

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

Od pondělí 3. do středy 5. října
ANTHROPOID 
Premiéra jednoho z nejočekávanějších 

titulů letošního roku. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 7. do úterý 11. října
KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Premiéra dobrodružného animované-

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

Od pátku 7. do úterý 11. října
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 
Premiéra smutné komedie ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Středa 12. října 
THE BEATLES: EIGHT DAYS A 

WEEK  - THE TOURING YEARS
Premiéra dokumentárního fi lmu Vel-

ké Británie/USA.
Začátek představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od středy 12. do neděle 16. října
JÁ, KOCOUR
Premiéra dětské komedie Austrálie 

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

Od pátku 14. do úterý 18. října
INFERNO 
Premiéra akčního dramatu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do12 let nevhodný

Od pondělí 17. do středy 19. října
SIROTČINEC SLEČNY PERE-

GRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI 
3D

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Středa 19. října
STARCI NA CHMELU
První český fi lmový muzikál s nezapo-

menutelnými písničkami.
Začátek představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 20. do středy 26. října 

1. - 7. 10.  TÝDEN PRO RODINNÉ 
A SENIOR PASY

1. - 8. 10.  VÝSTAVA NA STRO-
MECH s podtitulem „POZNEJ SVÉ 
BOTY“ - koná se v Zámeckém parku 
během Týdne důstojné práce.

3. 10.  10.30-12 Klub Miminko: 
Cvičíme na míčích  

4. - 17. 10.  DNY ZDRA VÍ S VZP 
4. - 7. 10.  BIOPOTRA VINY
4. 10.  10.30 – 12 LOGOPEDICKÉ 

HRÁTKY: Děti a jejich řeč
4. 10.  10.30 – 12 Kurz zdravého 

vaření - téma: Pomazánka z robi masa 
6. 10.  8 – 17 FAIR TRA DE - ochut-

návka, prezentace výrobků
6. 10.  15 – 16.30 Kurz zdravého 

vaření - téma: Salát s robi masem 
6. 10.  18 – 20 Rukodělný kurz: 

Podzimní dekorace 
7. 10.  10.30 – 12 Klub Batole: Pro-

blematika rozdílných přístupů ve 
výchově rodičů a prarodičů 

10. - 14. 10.  VÝBĚR VĚCÍ NA 
BURZU

10. 10.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Výživa u nejmenších – příkrmy

LICHOŽROUTI
Rodinný animovaný dobrodružný 

fi lm o radostech a strastech zlodějů 
ponožek.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 21. do středy 26. října
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 
Premiéra české komedie o ženské 

odvaze najít samu sebe.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 27. do soboty 29. října
STRA ŠIDLA
Repríza rodinné komedie Zdeňka 

Trošky ČR. 
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 28. do neděle 30. října
DÍVKA  VE VLAKU
Premiéra mysteriózního thrilleru 

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

Od neděle 30. října do středy 2. lis-
topadu

DOCTOR STRA NGE 3D
Premiéra akčního, dobrodružného 

fi lmu USA v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 31. října do středy 2. 
listopadu

OSTRA VAK OSTRA VSKI
Premiéra komedie ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 6. října
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Premiéra životopisného dramatu ČR.

Čtvrtek 13. října
MA MA
Premiéra španělského dramatu Julia 

Medema.

Čtvrtek 20. října
FÚSI
Premiéra černé komedie Islandu.

Čtvrtek 27. října
DRUHÁ ŠANCE
Premiéra dramatu Dánska/Švédska.

10. 10.  14 - 16 MUM-AUT setká-
ní rodičů s dětmi s poruchami autistic-
kého spektra

11. 10.  8 – 14 Slavíme Mezinárodní 
den mateřských center

11. 10.  10.30 – 12 Kouzlíme s pod-
zimními barvami

12. 10.  14 - 18 KURZ SEBEO-
BRA NY

13. 10.  10 – 12 Trápí Vás rodinný 
rozpočet?

13. 10.  8 – 17 MEDOVÝ DEN (pre-
zentace medových výrobků, tvoření, 
recepty)

14. 10.  10.30 – 12 Klub Batole:  
Důležitost orální hygieny v batolecím 
věku

14. 10.  18 - 20 Muzikoterapeu-
tická relaxace

15. 10.  14 - 17 Tvořivé odpoled-
ne: Pletení z papíru

16. 10.  10 - 12 BURZA oblečení 
a potřeb PRO DVOJČATA

17. - 21.10 BURZA DĚTSKÉHO A 
TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ (po, 
út, pá 8-14, čt 8-17 hod)

17. 10.  8.30 – 16 ZM Třebíč: Evrop-
ský den záchrany lidského života - akce 
pro všechny na Karlově nám.  

18. 10.  10.30 – 12 Jsme stejní, i 
když jiní

20. 10.  10.30 – 12 Zdravý úsměv
21. 10.  8 – 12 Klub Batole: Burza 

oblečení a potřeb pro děti i rodiče
24. 10.  10.30 – 12 Klub Miminko:  

Začlenění dítěte do kolektivu
24. 10.  14 – 16 SPECIFICKÉ 

PORUCHY UČENÍ
25. 10.  8.30 – 11 Měření tlaku, cuk-

ru a cholesterolu
27. 10.  8 – 17 SUCHÉ PLODY 

A OŘÍŠKY – ořechy, sušené ovoce, 
semínka

27. 10.  10.30 – 12 Víte, jak se chrá-
nit proti napadení?

27. 10.  14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Vitamínový strom 

31. 10.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Šátkování

31. 10.  - 4.11. PLETEX (prodej pod-
zimních a zimních čepic třebíčské fi r-
my)

Klub seniorů
Čtvrtek 13. října ve 14 hodin – 

Národní dům, malý sál
PĚSTOVÁNÍ VINNÉ RÉVY V 

NETRA DIČNÍCH OBLASTECH – 
přednáší Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D. 

Čtvrtek 20. října ve 14 hodin – balet-
ní sál Pasáž

Taneční odpoledne pro seniory

Pátek 21. října 2016 v 15 hodin – 
Národní dům, velký sál

POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ ZÁBA-
VA 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pondělí 3. října v 8.30 a 10.15 

hodin, divadlo Pasáž – pro děti  MŠ a 1. 
stupně ZŠ

KRYSÁCI A ZTRA CENÝ LUDVÍK 
– hrají herci Divadla D5
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km

ŠKODA usnadňuje 
život svým zákazníkům 
každý den.

skoda-auto.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo Rapid a užívejte si 5 let pohody v základní výbavě.
Ke každému vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% zvýhodnění Předplaceného servisu, který Vám pokryje 
pravidelné servisní prohlídky s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích svíček. 
Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás a užívejte si klid na cestách po celých 5 let.

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou a zvýhodněním Předplaceného servisu

Radarový systém Front Assist
s funkcí nouzové brzdy Vás
bude jistit.

O denní svícení se postará 
moderní LED technologie.

S koly z lehké slitiny budete 
kilometry ukrajovat elegantně.

S volantem potaženým kůží 
budete mít každou cestu pevně 
ve svých rukou.

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
Brněnská 123
674 01  Třebíč
Tel.: 568 823 853
www.horacke-tr.cz
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ODMĚNA za vozidlo až 3000 Kč
Vystavení dokladu o likvidaci zdarma

www.ekometal-srot.cz
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Schůzka představitelů města s ma-
jiteli nemovitostí a podnikateli 
z Karlova náměstí v Třebíči se usku-
tečnila na počátku září. „Zazněly 
na ní zejména požadavky na rozšíře-
ní možnosti parkování,“ informova-
la radní Marie Černá. Doplnila, že 
žádné zásadnější námitky nezazněly. 
Účastníci se spíš zajímali o časový 
rozvrh prací. 

„Počítáme s tím, že radnice jmenuje 
koordinátora všech prací, který bude 
minimalizovat následky,“ upozornila 
Černá. To by mělo přispět k tomu, 
aby provozovny na náměstí příliš 
rekonstrukcí neutrpěly. 

„Dohodli jsme se také na tom, až se 

bude upravovat východní část náměstí, 
umožníme parkování v západní části 
před radnicí,“ poukázala Černá. I to 
by mělo přispět ke zmenšení dopa-
dů. 

Radní netajila, že se změní i dosud 
tolerované příčné parkování na dolní 
straně. Tím sice dojde ke snížení par-
kovacích míst, ale město má zájem 
jejich počet rozšířit v bezprostřední 
blízkosti náměstí. 

„Počítáme s dalšími parkovacími mís-
ty například v prostoru autobusového 
nádraží,“ nastínila Černá. Město má 
také zájem, aby do centra přijíždělo 
více lidí z okrajových částí městskou 
hromadnou dopravou.  -zt-

Chtějí více parkovacích míst

Starostové a odborníci žádají vybu-
dování Vysokorychlostní tratě v Čes-
ké republice. Ta by měla zvýšit kon-
kurenceschopnost regionů, mobilitu 
pracovní síly a zastaví vybydlování 
venkova.

Současné vedení dálkových spojů 
Praha – Brno zhruba 50kilometro-
vou dlouhou oklikou je potřeba chá-
pat jako dočasný, neuspokojivý stav. 
Spojení Prahy s Brnem, Vídní, Brati-
slavou a jihovýchodní Evropou kvůli 
tomu není konkurenceschopné a je 
nutné ho prioritně řešit. 

Je skutečností, že ani téměř 100 let 
od samostatnosti českého státu nee-
xistuje přímá železniční trať mezi 
dvěma největšími městy ČR – Pra-
hou a Brnem, která by byla navíc i 
významnou středoevropskou osou a 
podpořila význam pozice ČR v regi-
onu.

„Vlakové spojení z Jihlavy kamkoliv 
mimo region je z pohledu konkurence-
schopnosti zcela bez šance.  V případě 
stavby VRT Praha – Jihlava – Brno 
by se role dopravních prostředků zcela 

obrátily, a to nejen z Jihlavy samotné, 
ale i dalších měst regionu. Automaticky 
by zavedením nových dálkových vla-
ků došlo ke zkrácení intervalů spojení 
mezi většími městy Vysočiny,“ uvedl 
na příkladu Vysočiny Aleš Kratina ze 
sdružení Regio 2020.

V současnosti ČR objíždějí vla-
ky Vídeň–Hamburk, po dokončení 
vysokorychlostní tratě Durynsko– 
Bavorsko to bude i trasa Vídeň–
Berlín, která nás bude míjet. Kaž-
dé takové míjení však znamená, že 
namísto těchto vlaků je nutné objed-
návat více vlaků vnitrostátních, nebo 
méně významných mezinárodních, 
aby nebyla poškozena dopravní 
obslužnost ČR. 

„Jenže v takových vlacích je méně ces-
tujících a jejich provoz tak stojí více 
peněz. Na dostatečně rychlé a tedy 
konkurenceschopné vlaky nejsou dota-
ce třeba. Peníze by tak mohly posloužit 
rozvoji vnitrostátních spojení, včetně 
regionálních, v jiných směrech,“ upo-
zornil Kratina. -zt-

Odborníci žádají výstavbu 
vysokorychlostní tratě

V současné době se musí řidiči v Tře-
bíči připravit na několik dopravních 
omezení. Do 30. listopadu se týká 
Čeloudovy ulice, kde probíhá regene-
race sídliště. Na uzavírky se musí při-

Řidiči se musí připravit 
na dopravní omezení

pravit na Komenského a Žerotínově 
náměstí. Firmy tam provádějí výstav-
bu mostu a revitalizaci náměstí. Uza-
vírka má skončit 15. prosince. 

Dopravní omezení postihlo i ulici 
Blahoslavovu kvůli umístění staveb-
ního lešení. U ulici Seifertova musí 
řidiči počítat se snížením rychlosti 
do 7. března příštího roku. 

V ulici Soukupova uzavírka části 
komunikace skončí 21. dubna 2017. 
V Koželužské ulici se opravují opěr-
né zdi a silnice, práce skončí 30. října 
letošního roku. Dopravní omezení ve 
Znojemské ulici bude trvat do 30. lis-
topadu. Tam se opravuje železniční 
most. 

Omezení nastalo v ulici C. Boudy a 
Mikuláškově. Důvodem je provádění 
výkopových a stavebních prací na ply-
novodní přípojce. Po celou dobu bude 
bezpečnost provozu i chodců zajiště-
na, jeden jízdní pruh zůstane pro oba 
směry jízdy průjezdný. Dopravní ome-
zení zde potrvá do 31. října.

Z důvodu rekonstrukce domu č. p. 
99/19 v ulici Jungmannova a umístě-
ní stavebního lešení a materiálu bude 
před tímto domem uzavřen chodník. 
Doba uzavírky skončí 30. listopadu.

Do 17. října budou probíhat výko-
pové a stavební práce při prodloužení 
kanalizačního řádu v ulici Švabinské-
ho. Výkop v chodníku i silnici bude 
zabezpečen a práce budou realizovány 
tak, aby jeden jízdní pruh pro oba jízd-
ní směry zůstal průjezdný. -zt-    
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Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho vozu. 
Provedeme test autobaterie, diagnostiku, zkontrolujeme podvozek 
a mnoho dalšího. Samozřejmostí je výhodná nabídka zimních 
kompletních kol a možnost přezutí nebo uskladnění kol za 
skvělé ceny. 

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů
vám jako bonus přibalíme 1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů. 
Sháníte-li zimní příslušenství nebo novou autobaterii, bude se 
vám hodit až 15% sleva. 

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na 
www.skoda-auto.cz.

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu

PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ
Zimní kontrola vozu 
včetně baterie za 249 Kč

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 350
www.autosalon-f3k.cz
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Janíčková skončila pátá

Tečku za letošním ročníkem Svě-
tového poháru v kvadriatlonu udělal 
závod v Norsku. Hlavní město Oslo 
hostilo poslední z osmi letošních 
zastavení. 

Za účasti závodníků šesti zemí, 
(CZE, GER, HUN, AUT, SVK a 
NOR), se za velmi pěkného sluneč-
ného počasí odjel v sobotu 17. září 
závod s objemy 1,5 km plavání, 48 
km cyklistiky, 8 km na kajaku a 10 
km běhu i za asistence Petera Nortu-
ga, který na úseku cyklistiky ve stej-
nou dobu trénoval na kolečkových 
lyžích.

Vítězem závodu se stal favorizo-
vaný Němec Stefan Teichert před 
Maďarem Czimou a domácím Kris-
tianem Saeterhaugem. 

Na sever Evropy se vydal s cílem 
udržet průběžné vedení ve Světo-
vém poháru 2016 v kat. nad 50 let 

také Petr Mejzlík (TJ Spartak Tře-
bíč,  spolek). 

Závod se mu ne úplně vydařil, přes 
to i 5. místo (17. celkově) mu stačilo 
k zisku malého glóbu za vítězství v té-
to kategorii. Celkovým ziskem 390 b 
tak obhájil loňský úspěch. Druhé mís-
to obsadil Polák Romek Pietrzak (250 
b), třetí skončil Peter Moysey z Nové-
ho Zélandu (240 b).

Zdeněk Mikoláš (KLM Třebíč), 
přesto že se závodu nezúčastnil, 
bodový zisk z předešlých závodů 
(210 b) mu stačil na zisk bronzo-
vé medaile za 3. místo v hodnocení 
SP2016 kategorie nad 60 let. 

Zde se vítězem stal Němec Peter 
Appelt (350 b) před Polákem Jerzym 
Gendekem /240 b). Celkovým vítě-
zem Světového poháru 2016 se stal 
Enrique Peces (obhájil loňské vítěz-
ství) ze Španělska.   -zt-

Mejzlík se stal vítězem 
Světového poháru

Na mistrovství České republiky do 
22 let v Kladně obsadila překážkářka 
Spartaku Třebíč Veronika Janíčková 
páté místo. 100 m překážek zaběh-
la za 14,32 s, čímž zlepšila dva roky 
starý vlastní krajský rekord v katego-
rii žen. 

V průběžných republikových tabul-
kách žen, které vede olympionička 
Kateřina Cachová, je osmnáctiletá 

členka tréninkové skupiny Jiřího Kli-
nera třináctá. 

Z výsledků MČR do 22 let 
v Kladně: 100 m přek: 1. Koude-
lová (Olymp Brno) 13,43, 2. Dvořá-
ková 13,95, 3. Semecká 14,19 (obě 
Dukla Praha), 4. Štolová (Chomu-
tov) 14,21, 5. Janíčková (Spartak 
Třebíč) 14,32. miz 

PROGRAM:

14:00 – 17:00

Dětský karneval 
s Hitrádiem Vysočina / 50 Kč
moderátor Milan Řezníček
hry, soutěže, výtvarné dílničky

19:30 – 21:30

Benefi ční večer / 150 Kč 
light show Magnis
pěvecký sbor Coruscante
Lenka Filipová a její doprovod

 Výtěžek ze vstupného bude v plné výši věnován na charitativní účely. 
Předprodej vstupenek do 14. října 2016, 

pokladna MKS – Národní dům, Karlovo nám. 47, Třebíč

MANN+HUMMEL 

BENEFICE
neděle 16. 10. 2016
TŘEBÍČ/FÓRUM
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Třebíčské noviny

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

tel.: 776 143 134

1. 10. 2016 Slovácké vinohrady, 
autobusem na turistický pochod, 
trasy pěší 14 a 20 km z Hodonína, 
6 a 12 km z Dolních Bojanovic. Po 
trase Hodonín - Dolní Bojanovice 
- Poddvorov - Nechory - Prušánky. 
Trasy vedou lesem, poli, vinohrady a 
areály vinných sklepů. Odjezd auto-
busu z Třebíče 6.00 – 6.20 hod.

1. 10. 2016 Krajem Šimona kou-
zelníka, turistický pochod v Hněv-
kovicích u Humpolce, start v klu-
bovně TOM Šlápoty, trasy pěší 12, 
20, 35 a 50 km, cyklo 15, 30 a 60 km. 
Doprava individuální vlastními auty.

8. 10. 2016 Podzimní medlá-
necký pochod, turistický pochod 
v Brně - Medlánkách, start v kultur-
ním centu Sýpka, trasy pěší 15, 20, 
25, 35 a 50 km, cyklo 30, 50 a 70 
km. Trasy vedou na Babu, Kuřim, 
Babí lom, Vranov, Alexandrovu roz-
hlednu, Adamov, Útěchov a Soběši-
ce. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. 
v 6.13 / z Boroviny v 6.04. Návrat 
z Brna vlakem v 15.10, 15.39, 17.10, 
18.39 nebo autobusem v 17.00.

8. 10. 2016 Tišnovská padesát-
ka, turistický pochod v Tišnově, 
start v sokolovně, trasy pěší 8 až 50 
km, cyklo 35 až 50 km. Trasy vedou 
na Šerkovice, Sýkoř, Skorotice, Hlu-
boké u Kunštátu, Lomnici, Kozárov 
s rozhlednou Babylon, Rašov, Jam-
né, Lomničku a Čimperek. Odjezd 
z Třebíče vlakem z hl. n. v 6.13 / z 
Boroviny v 6.04 nebo autobusem 
v 6.56. Návrat vlakem z Tišnova v 
14.30, 15.30, 17.30.

15.-16. 10. 2016 Seminář vedou-
cích a cvičitelů pro KČT Vysoči-
na. V sobotu parníkem z Kramolína 
do ATC Wilsonka a pěší vycházka 
Vicenice (vojenské muzeum), Zňát-
ky, Gloriet, Vlčí kopec a Kramo-
lín. V neděli exkurze v. n. Dalešice, 
Mohelnská hadcová step a Babylon. 
Jen pro přihlášené vedoucí turistiky.

15. 10. 2016 Ve stopách posled-
ního vlka, turistický pochod v Daň-
kovicích, trasy pěší 4, 8, 14 a 23 km, 
cyklo 36 a 50 km. Trasy vedou na 
Odranec, Bohdalec, Věcov, Míchov, 
Koníkov, Kadov a Kuklík. Doprava 
individuální vlastními auty.

21.-23. 10. 2016 Podzimní Vyso-
činou, turistický pochod ve Žďá-

ru n. Sázavou, start v 5.ZŠ na ulici 
Palachova, trasy 15 až 35 km. Tra-
sy vedou do oblasti Žďárských vr-
chů. Možná účast v kterýkoliv den. 
Odjezd autobusem z Třebíče v 6.56. 
Návrat ze Žďáru vlakem v 14.34, 
15.30, 16.34, 17.30 nebo autobusem 
v 16.05.

22. 10. 2016 Vesce - Častohosti-
ce - Láz - Nové Syrovice - Jackov 
- Moravské Budějovice (14 km). 
Častohostice kostel sv. Barbory, 
v Jackově pamětní deska J. Hloužka, 
pilota 313. čs. stíhací perutě  RA F, 
na břehu Jackovského rybníka léčeb-
ná pyramida, židovský hřbitov u MB. 
Odjezd z Třebíče autobusem v 7.15, 
v MB přestup v 8.04 na vlak. Návrat 
autobusem z MB v 13.15, 15.25 
nebo vlakem v 16.03 ]

29. 10. 2016 Podzimním Horác-
kem, turistický pochod v Třebíči, 
start v klubovně KČT u Babáku od 
6 do 10 hodin, trasy pěší 14, 24, 29, 
40 a 50 km a cyklo 27 - 68 km. Pěší 
trasy 14 km: Třebíč - V Klinkách - 
Syenitové skály - Budíkovice - Dubi-
ny – Třebíč, 24 km: Třebíč - Padrtův 
mlýn - Dubiny - Budíkovice - Syeni-
tové skály – Třebíč, 29 km: Třebíč – 
Krahulov - Padrtův mlýn - Budíko-
vice - Syenitové skály – Třebíč, 40 
km: jako 14 km do Dubiny - Krahu-
lov - Sádek – Pekelný vrch – Třebíč, 
50 km: jako 40 km do Sádek - Klu-
čovská hora - Dobrá Voda – Třebíč. 
Cyklo trasy: doporučené 32, 45, 62 
km (Třebíč - Ptáčov - Budišov - údo-
lí Oslavy - Nesměřské a Balinské 
údolí - Benetice - Budíkovice - Tře-
bíč) nebo dle vlastního výběru. -zt-

34. ročník Velké ceny města Třebí-
če v běhu na 10 000 m vyhrál s velkým 
náskokem Ondřej Rosa z Moravské 
Slavie. Jedenáctý z letošního mistrov-
ství republiky zůstal o více než 5 minut 
za pětašedesát let starým časem Emila 
Zátopka, kvalitní výkony však byly stej-
ně jako loni k vidění ve vrhačských sek-
torech.

V disku svedli souboj třetí a čtvrtý z 
MČR, Jan Marcell z Univerzity Brno a 
Igor Gondor ze stejného oddílu. Závod 
skončil vítězstvím Marcella, který navíc 
překonal i rekord stadionu. Týž borec 
vyhrál také soutěž koulařů, když pora-
zil bronzového z halového šampionátu, 
Tomáše Kozáka z Litomyšle. 

I v této disciplíně byl rekord stadio-
nu ohrožen, nakonec ale výkon Pet-
ra Stehlíka z Dukly z fi nále extraligy 
v roce 2008 o 2 centimetry odolal. Z 
domácích atletů si nejlépe vedl Josef 
Rygl, jasný vítěz běhu na jednu anglic-
kou míli. 

Z výsledků 34. ročníku Velké ceny 
města Třebíče. 60 m žactvo: 1. Dvor-
ský 7,27, 2. Šoukal 8,00, 3. Nováček 
8,10 (všichni Spartak Třebíč) – 1. 
Bažoutová (Chrudim) 8,29, 2. Kosiel-
ská 8,46, 3. Trojanová 8,49 (obě Spar-
tak Třebíč). 100 m: 1. Záleský (Olo-
mouc 10,73, 2. Urban (Slavia Praha) 
11,16, 3. Carda (Pacov) 11,27, 5. Peštál 
(Spartak Třebíč) 12,24 – 1. Šuhajková 
(Pardubice) 12,16, 2. Přibylová (Vla-
šim) 13,46, 3. Makovičková (Spartak 
Třebíč) 14,13. Míle: 1. Rygl (Spar-
tak Třebíč) 4:29,06, 2. Klíč (Boskovi-
ce) 4:36,85, 3. Klvaňa (AC TF Brno) 
4:40,71. 10000 m: 1. Rosa (Morav-
ská Slavia Brno) 34:43,25, 2. Valacho-
vič (Stavbár Nitra) 38:37,42, 3. Vrba 
(Sokol Studenec) 40:07,88, 4. Ště-
pánek (ULTIMA K.LAP TEAM) 
40:38,58, 5. Nezveda (Spartak Třebíč) 
41:33,21. 100 m přek.: 1. Semecká 

15,03, 2. Bouší 15,53 (obě Dukla Pra-
ha), Přibylová (Vlašim) DNF. 100 m 
přek. žákyně: 1. Bartoňková 16,29, 
2. Teplanová 16,55, 3. Kuthanová 
19,15 (všechny Spartak Třebíč). Výš-
ka: 1. Molva (Sparta Praha) 189, 2. 
Nikl (Havlíčkův Brod) 186, 3. Mička 
(Pacov) 186 – 1. Drápalová (Olymp 
Brno) 169, 2. Vojtěchová (Tábor) 
166, 3. Přibylová (Vlašim) 150. Výš-
ka žactvo: 1. Krpálek 157, 2. Nováček 
139, 3. Tomek 133 – 1. Tomková 148 
(všichni Spartak Třebíč), 2. Bažoutová 
(Chrudim) 148, 3. Bartoňková (Spar-
tak Třebíč) 142. Dálka: 1. Mička 607, 
2. Stejskal 590 (oba Pacov), 3. Musil 
(Havlíčkův Brod) 569 – 1. Buřilová 
(Olymp Praha) 561, 2. Černá (Spar-
tak Praha) 532, 3. Brabcová (Ústí nad 
Labem) 503. Dálka žactvo: 1. Nová-
ček (Spartak Třebíč) 507, 2. Lenikus 
(Pavlov) 483, 3. L. Hort (Spartak Tře-
bíč) 463 – 1. Bažoutová (Chrudim) 
509, 2. Kosielská 458, 3. Bartoňko-
vá 480 (obě Spartak Třebíč). Koule: 
1. Marcell (Univerzita Brno) 19,30, 
2. Kozák (Litomyšl) 16,33, 3. Kollár 
(Moravská Slavia) 15,00 – 1. Staňková 
(Kladno) 13,10, 2. Rösslová (Trutnov) 
12,13, 3. Douchová (Třinec) 11,98. 
Disk: 1. Marcell 60,07, 2. Gondor 
55,49 (oba Univerzita Brno), 3. Jirásek 
(Pardubice) 50,08, 8. Vilímek (Spartak 
Třebíč) 37,99 – 1. Staňková (Kladno) 
55,95, 2. Douchová (Třinec) 41,98, 3. 
Rösslová (Trutnov) 37,14., 6. Štěpán-
ková (Spartak Třebíč) 26,84. Oštěp: 1. 
Kozák (Litomyšl) 64,64, 2. Peňáz ml. 
(Kolín) 62,88, 3. Dvořák (Havlíčkův 
Brod) 61,72 – 1. Mocharová 44,60, 2. 
Drápalová 44,02 (obě Olymp Brno), 
3. Bouší (Dukla Praha) 33,47. Oštěp 
dorost: 1. Přibylová (Vlašim) 32,40, 
2. Kývalová 27,34, 3. Melkusová 25,30 
(obě Spartak Třebíč).

 Milan Zeibert

Velkou cenu Třebíče 
vyhrál Ondřej Rosa

Třetím místem v běhu na 100 m 
překážek pomohla k prvenství čes-
kého týmu při čtyřutkání ČR – Slo-
vensko – Maďarsko – Slovinsko v 
Miskolci juniorka Spartaku Třebíč 
Veronika Janíčková. Vítězkou závo-
du se stala dcera bývalého vícebojaře 
Kateřina Dvořáková, která soupeř-
kám utekla o více než půl vteřiny. Za 
jejími zády se však tvrdě bojovalo o 
setiny. 

Druhá Maďarka Anna Terez Hári 
měla na Veroniku pouhé dvě vteřiny,  
svěřenkyně trenéra Klinerazas jed-
nu jedinou na Karin Svrčkovou ze 
Slovenska. Družstvo českých juni-
orek ve čtyřutkání zvítězilo, junioři 

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

Z výsledků mezistátního čty-
řutkání v Miskolci: 100 m přek: 
1. Dvořáková (ČR) 14,01, 2. Há-
ri (Maďarsko) 14,64, 3. Janíčková 
(ČR) 16,65, 4. Svrčková 14,66, 5. 
Takácsová 14,70 (obě Slovensko)… 
Junioři: 1. Maďarsko 228 bodů, 2. 
ČR 207,5, 3. Slovinsko 136,5, 4. Slo-
vensko 90. Juniorky: 1. ČR 245, 2. 
Maďarsko 195, 3. Slovensko 121, 4. 
Slovinsko 104. Družstva celkově: 
1. ČR 452,5, 2. Maďarsko 423, 3. 
Slovinsko 240,5, 4. Slovensko 211.
 Milan Zeibert

Veronika přispěla k vítězství 
juniorské reprezentace

Druhý titul mistra republiky a dru-
hou stříbrnou medaili během jedno-
ho roku získal sprinter Spartaku Třebíč 
Tobiáš Dvorský. Na MČR žactva v Jab-
lonci vyhrál běh na 60 m a skončil dru-
hý na stopadesátce. 

Svěřenec trenéra Klinera zaběhl šede-
sátku za 7,12 s, což znamená druhé 
místo v letošních republikových tabul-
kách, zlepšení vlastního rekordu kra-
je Vysočiny a také šestý nejlepší elek-
tricky měřený čas v historii třebíčské 
atletiky. Lépe než on běželi jen Pavel 
Hykl (6,84 v r. 2012), Petr Svoboda 
(6,89 v r. 2002), Petr Daněček (7,01 
v r. 2007), Jiří Sýkora (7,01 v r. 2014) a 
Ondřej Sobotka (7,05 v r. 2013). 

Na delší sprinterské trati našel Dvor-
ský přemožitele ve slávistovi Wijasovi, 
který do fi nále postoupil nejrychlej-

ším časem (17,10 s). Třebíčský rychlík 
je sice zvládl za 17,07 s, ale Wijas byl 
ještě o 2 setiny rychlejší. I tak se Dvor-
ského letošní bilance 2 – 2 – 1 (zla-
to a stříbro je ze sprintů v hale, bronz 
je za devítiboj z šampionátu vícebo-
jařů) blíží mládežnickým úspěchům 
pěti výše uvedeným závodníkům, kteří 
jsou v tuto chvíli na šedesátce rychlejší 
než on.

Z výsledků MČR žactva v atle-
tice v Jablonci: 60 m: 1. Dvorský 
(Spartak Třebíč) 7,12, 2. Holub 
(Kolín) 7,17, 3. Formánek (Opava) 
7,20. 150 m: 1. Wijas (Slavia Praha) 
17,05, 2. Dvorský (Spartak Třebíč) 
17,07, 3. Formánek (Opava) 17,17. 
Disk: 1. Perglová ( Jablonné) 37,56, 
10. Dlapková (Spartak Třebíč) 27,50.

 Milan Zeibert

Tobiáš Dvorský má 
další zlato a stříbro
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AUTO Šafránek,s.r.o, Spojovací 1344, TŘEBÍČ
tel. 725 037 666, 568 847 870, www.auto-safranek.cz

ŽHAVĚJŠÍ NOVINKA NEŽ 
TIPO SEDAN?

PŘECE NOVÉ 
TIPO HATCHBACK.

Kombinovaná spotřeba pro modely Tipo je 3,7–6,3 l/100 km, emise CO2 98–146 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá zákonná 
záruka a navíc 3 roky s limitem do 100 000 km. Zobrazené modely jsou pouze ilustrační. Nabídka platí jen do vyprodání zásob.  
Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz. 

N O V É  M O D E L Y  F I A T  T I P O  J I Ž  O D  2 8 1  3 0 0  Kč. 
STAČÍ MÁLO, ABYSTE ZÍSKALI HODNĚ.

fiat.cz

5let
záruka
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