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ADVENTNÍ VĚNCE: vyrobit si adventní věnec měly možnost maminky se svými ratolestmi v Třebíčském centru. Přišli ovšem i 
tatínkové a všichni si domů odnášeli krásné výtvory. Foto: Antonín Zvěřina

Kraj tvrdí, že za prodloužení 
výstavby mostu nikdo nemůže. 
Jednatel projektové společnosti 
Erik Štefanovič s tím nesouhlasí. 

 Antonín Zvěřina

Sliby, chyby, tak se dá stručně cha-
rakterizovat výstavba nového mostu 
přes řeku Jihlavu v Třebíči. To, o čem 
si ve městě cvrlikali vrabci na střeše, se 
stalo skutečností. 

V pondělí 21. listopadu v tiskové 
zprávě investor Kraj Vysočina přiznal, 
že stále slibované provizorní otevření 
ještě v letošním roce, se neuskuteční. 

Důvody? Časová tíseň. Objektivní 
příčiny. Konkrétně zpoždění v důsled-
ku posunutí přeložky plynu na straně 
Komenského náměstí, v souvislosti se 
změnou založení mostu. Prosakování 
podzemní vody z náměstí. Nastupující 
zima, noční teploty pod nulou a vyso-
ká vlhkost v místě stavby. 

Co z toho plyne? Hotový most 
přes řeku Jihlavu v Třebíči na silnici 
II/351 převezme Kraj Vysočina od 
dodavatelské společnosti COLAS 
nejpozději koncem dubna příštího 
roku. Ta se k problému odmítla vyjá-
dřit, hlavní slovo, podle ní, má inves-
tor. 

Poslední procházka se po mostě 
uskutečnila ve středu 25. května za 
účasti novinářů, zástupce dodavatel-
ské fi rmy a Kraje Vysočina. Závěr? 
Most, společně s přilehlým opra-
vovaným prostorem Komenského 
náměstí, se otevře provozu nejpoz-
ději do konce října letošního roku. 

„Vedení Kraje Vysočina má na stole 
dodatek smlouvy, která vylučuje navý-
šení nákladů díla souvisejících s pro-
dloužením prací a omlouvá se řidičům 
i občanům Třebíče za dopravní kompli-
kace,“ píše se ve zprávě. 

 (Pokračování na str. 3)

Výstavba mostu se protáhne

Poplavou otužilci 
Propagační plavání otužilců v řece 

Jihlavě se letos v Třebíči uskuteční po 
sedmé. Pořádá ho Klub ledních med-
vědů Třebíč. Koná se v sobotu 17. pro-
since, od 13.30 hodin, na Svojsíkově 
nábřeží u Finančního úřadu.  -zt-

Pokřtí novou knihu
Křest knihy redaktora Třebíčských 

novin a Jihlavských listů Antonína Zvě-
řiny se uskuteční ve čtvrtek 8. prosin-
ce od 17 hodin v hudebním oddělení 
městské knihovny v Třebíči. Zároveň 
se tam uskuteční prodej a autogrami-
áda. Kniha z muzikantského prostředí 
má název Čtyřčata.  -red-

Zpívat se budou 
tradiční koledy

Neformální zpívání koled se letos 
opět bude konat u kapličky v Třebíči 
Borovině. Akce začíná na Štědrý den, v 
19.30 hodin.  -zt-

Kostel připravuje 
vánoční besídku

Vánoční besídka v kostele sv. Mar-
tina v Třebíči se bude konat v pon-
dělí 26. prosince od 16 hodin. Děti, 
které by chtěly na této besídce účin-
kovat, mohou navštívit zkoušky 3. 
prosince, 10. prosince, 17. prosince 
a v pátek 23. prosince vždy od deví-
ti v kostele sv. Martina. Poslední 
zkouška se uskuteční v pondělí 26. 
prosince od patnácti hodin. -zt-

Bude se konat
Fatimský den

Z rozhodnutí České biskupské 
konference byl 1. října letošního 
roku zahájen přípravný rok oslav 
100. výročí zjevení Panny Marie ve 
Fatimě. Fatimský den v Třebíči se 
uskuteční na 2. adventní neděli 4. 
prosince 2016 od 15.30 hodin v kos-
tele sv. Martina. Po modlitbě svatého 
růžence bude následovat přednáška 
P. Pavla Dokládala z Českomoravské 
Fatimy, a modlitby. V 18 hodin začne 
mše svatá.  -zt-
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Pavel
Pacal

Pavel Pacal, zvolený za hnutí 
Pro Třebíč, v roli třebíčského 
místostarosty končí. 

 Antonín Zvěřina

Pane místostarosto, nebo spíše 
pane náměstku? Které oslovení je 
vám bližší?

Popravdě je mi nejmilejší pane 
Pacale, na nějaké funkce jsem si 
nikdy nehrál.

Jak se tedy cítíte v pozici náměst-
ka hejtmana Kraje Vysočina?

Cítím se pořád stejně, pracovně. Je 
přede mnou velká výzva, a já mám 
výzvy rád. Práce ve veřejném sekto-
ru mně velmi baví, dokonce mohu 
říci, že mě naplňuje. Proto se na akti-
vity v krajské radě těším a věřím, že 
pomohu svými zkušenostmi k roz-
voji celého regionu.

Budete zároveň dále působit jako 
místostarosta Třebíče?

Nebudu. Již v roce 2010, když jsem 
byl zvolen třebíčským místostaros-
tou, jsem prohlásil, že nechci sedět 
na dvou placených židlích a opustil 
jsem v nejbližším možném termí-
nu pozici ředitele Základní a mateř-
ské školy Na Kopcích. Nyní to bude 
podobné. I když zákon to umožňuje, 
já si myslím, že to není principiálně 
správné.

Opouštíte tedy Třebíč s klidným 
srdcem?

Ale já Třebíč neopouštím. Třebíč 
je a vždy bude pro mne srdcovou 
záležitostí. Narodil jsem se tady, a 
s výjimkou vysokoškolského studia 
zde prožil celý svůj život. A navíc 
jsem měl a mám možnost ve pro-
spěch města pracovat. Ve městě je 
spousta rozpracovaných aktivit, na 
kterých jsem se podílel a u kterých 
chci zůstat i nadále. Pouze v pozi-
ci neuvolněného radního. Zjedno-
dušeně řečeno, některým aktivi-
tám bych se rád věnoval stále, pouze 
neplaceně.

Které oblasti máte na mysli?
Jde o oblasti školství a incomingu. 

Školství v Třebíči se za posledních 
šest let posunulo obrovským způ-
sobem kupředu. Nejen markantním 
zlepšením stavu školských budov, 

výměnou oken a zateplením, ale rov-
něž aktivitami uvnitř škol. 

Prostřednictvím několika velkých 
projektů jsme dostali do škol více 
fi nančních prostředků a naučili školy  
lépe spolupracovat. Prozíravými kro-
ky jsme docílili toho, že máme dosta-
tek míst v mateřských školách, i opět 
funkční jesle. Podařilo se nám zajis-
tit velmi kvalitního školního psycho-
loga do základních škol, a od ledna i 
do mateřských škol. A mnoho další-
ho. A v tom chci pokračovat.

A budete to časově zvládat?
Jsem přesvědčen, že ano. Moje 

operativnost i fl exibilita je známa, 
proto se toho nebojím. Navíc, všech-
ny školy mají právní subjektivitu, 
a město plní pouze roli zřizovatel-
skou. Do vnitřního chodu jednotli-
vých organizací město nikdy nemlu-
vilo, nemluví, a pevně věřím, že ani 
v budoucnu mluvit nebude. 

Směr rozvoje vzdělávání v Tře-
bíči je díky dlouholeté pravidelné 
komunikaci se všemi řediteli nasta-
ven, a nyní je třeba jej aktivně udržo-
vat. Navíc, pozitivní zpětná vazba od 
ředitelů mne utvrzuje v tom, že jde-
me správným směrem.

A co incoming?
Incoming je zvláštní kapitola. Byl 

to neznámý pojem, pod kterým si 
mnozí nedokázali nic přestavit. Jsem 
přesvědčen, že po dvou letech inten-
zívní práce se to podařilo změnit. 
Připravili jsme vizi a strategii jejího 
naplnění. 

Hlavní myšlenkou je vytvořit 
podmínky pro rozvoj podnikání a 
zaměstnanosti ve městě. K tomu je 
třeba mít připraveny prostory pro 
příchod nového investora, či expanzi 
stávajících fi rem. Tedy připravenou 
průmyslovou zónu. 

K rozvoji fi rem je nutný potřebný 
lidský potenciál, to znamená více či 
méně kvalifi kovanou pracovní sílu. 
A ta momentálně velmi chybí, což 

Pro Třebíč budu pracovat dál, říká Pacal

Vyvrcholením letošní fotografi cké 
soutěže, vyhlášené městem Třebíč, 
se stala vernisáž, která se uskutečnila 
ve Výstavní síni Předzámčí ve středu 
16. listopadu. Výstava potrvá do 8. 
ledna příštího roku.  

Místostarosta Milan Zeibert nastí-
nil i změny, které soutěž pro příští 
rok čekají. Snímky se budou hodno-
tit každý měsíc, a z nich vyjde závě-
rečná výstava. 

O cenách pro vítězné snímky 
během jednotlivých měsíců se zatím 
uvažuje. 

Do letošní soutěže s názvem Třebíč 
– památky a život se přihlásilo tři-
náct soutěžících s více než 30 sním-
ky. Z vítězství se radoval Jakub Mer-
tl, druhý skončil Jakub Hendrych a 
třetí Lubomír Vítek. U Hendrycha 
Zeibert ocenil, že se jedná o jeho 
bývalého žáka.   -zt-

Zvítězil fotograf Jakub Mertl

JAKUB MERTL (vpravo) přebírá od představitelů města ocenění za vítězství ve 
fotografi cké soutěži.  Foto: Antonín Zvěřina

vytváří tlak na zaměstnavatele na 
zvyšování mezd. A to je dobře. Lidi 
do Třebíče přilákají či zde udrží také 
možnosti bydlení. Velká poptáv-
ka je po pozemcích na individuální 
výstavbu.

V nejbližších dvou letech jich měs-
to chystá k prodeji kolem stovky. 
Absolutním nedostatkem na trhu 
práce jsou technicky zaměření lidé. 
A proto je třeba směřovat úsilí i 
prostředky již do základních škol, a 
aktivní podporou školních dílen při-
vést děti zpět k řemeslné zručnosti. 

Při návštěvách místních zaměst-
navatelů jsme se přesvědčili, že fi r-
my v našem městě i okolí hledají i 
vysoce odborné pozice, za kterými 
není nutné se stěhovat do větších 
měst. Když k tomu připočteme krás-
né životní prostředí, relativně nízké 
životní náklady a bezpečnost, tak je 
možno konstatovat, že město Třebíč 
má velký potenciál k pěknému, spo-
kojenému životu. 

Jen musí do sebe všechny tyto 
aspekty zapadat. Dostatek dobře pla-
cené práce, široké možnosti bydlení, 
kvalifi kovaná pracovní síla a ochot-
né a vstřícné město, vytvářející pod-
mínky kvalitní občanské vybavenos-
ti. A přesně o to se město v rámci 
incomingu snaží. A u toho bych rád 
zůstal a tým incomingu ideově řídil. 

Kdo z Pro Třebíč nastoupí na 
vaši pozici místostarosty? Jako 
součást třebíčské koalice na to 
máte nárok.

Nenastoupí nikdo. Tuto uvolně-
nou pozici neobsadíme. V polovině 
volebního cyklu se nám to zdá časo-
vě i funkčně nesmyslné. Než by se 
někdo nový s problematikou sezná-
mil a vžil do ní, je konec volebního 
období. 

Rozhodli jsme se, že zůstanu 
v Radě města jako neuvolněný 

člen se zmíněnými kompetencemi. 
S kolegy jsme se domluvili, že je to 
rozumné i funkční řešení. Navíc kri-
tizovaný počet uvolněných zastu-
pitelů ve městě tímto rozhodnutím 
klesne.

A co další vaše kompetence: 
majetek a doprava?

O ty se podělí někteří mí kolegové 
ve vedení města.

Pojďme teď na chvilku k vašemu 
novému působišti, do Jihlavy. Jaká 
je vaše zodpovědnost zde?

Jsem zodpovědný za regionální 
rozvoj, Fond Vysočiny, územní plán 
a stavební řád. Jsou to aktivity mně 
blízké už z působení v Třebíči. Pevně 
věřím, že se v nich na krajské úrov-
ni zorientuji velmi rychle a aktivně 
pomohu k jejich rozvoji.

V jakém směru?
Není zde prostor rozebírat jednot-

livé detaily, ale obecně chci i z vlastní 
zkušenosti říct, že Kraj v uplynulých 
letech velmi málo komunikoval své 
záměry s obcemi, kterých se to bez-
prostředně týkalo. A to bych chtěl 
změnit. Kraj je tvořen obcemi a živo-
tem v nich a v jejich okolí. Proto je 
třeba se ptát na potřeby jednotlivých 
obcí, komunikovat s nimi, a závěry 
tomu přizpůsobovat. Záměry obcí a 
Kraje musí být v souladu.

A nezapomenete na Třebíč?
A myslíte, že to jde? Beru své půso-

bení ve vedení Kraje Vysočina jako 
odměnu za svoji práci pro město. 
Děkuji lidem za jejich podporu ve 
volbách. Z každodenního kontaktu 
s nimi cítím, že jejich podpora byla 
spojena s nadějí, že rozvoji města je 
třeba pomoci z vyššího patra politi-
ky. A jsem si toho vědom.
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Výstavba mostu se protáhne
(Dokončení ze str. 1)

„Prodloužení výstavby nemají cha-
rakter osobního pochybení. Není vylou-
čeno, že situace bude v budoucnu pře-
hodnocena,“ připouští mluvčí Kraje 
Jitka Svatošová. 

Proč se zpráva objevila až 21. listo-
padu? „V tuto chvíli je prodloužení ter-
mínu aktuální. Dodavatel i Kraj inten-
zivně hledali řešení, tato varianta byla 
přijatelná pro obě strany,“ odpovídá 
Svatošová. 

Kdo bude kompenzovat lidem na 
objízdných trasách jejich náklady? 
„Kompenzace vzniklých vícenákladů je 
kompenzována autodopravcům, pokud 
se jim prodloužením trasy navýší počet 
kilometrů, náklady se tak nepromítají 
do jízdného, které se nezvyšuje. Objízd-
né trasy vedou městem, nejsou zásadně 
delší,“ říká mluvčí. 

Na otázku, zda Kraj bude provádě-
jící fi rmu penalizovat, mluvčí neví. 
„Na tuto otázku zatím neexistuje 
odpověď. Ano i ne přicházejí v úvahu,“ 
naznačuje Svatošová. Doplňuje, že 
stavební dozor byl prováděn dosta-
tečně. 

Zpoždění nemůže pochopit jedna-
tel projektové společnosti DELTA, 
sídlící na Komenského náměstí pří-

mo naproti staveništi, Erik Štefano-
vič. „Něco takového by se u soukromé-
ho investora nemohlo stát. Nikdy by 
nedopustil, aby celý proces od začátku 
neřídil profesionální stavební manage-
ment,“ říká. 

„Na západě toto pochopili už dáv-
no, a je to standardem u všech stát-
ních zakázek,“ doplňuje. Nedokáže 
si představit, že by tam nastal takový 
posun termínu dokončení. 

„Nechápu, když se prodlouží výstav-
ba mostu o čtyři měsíce, že za to někdo 
nenese odpovědnost,“ pokračuje. 
Pokud někdo zahájil projekci, zadá-
vací řízení a zadal zakázku bez zna-
losti všech podmínek, tak je to, pod-
le něj, vysoce neprofesionální. 

Naznačuje, že se ve stavebnictví 
často stává, že takové chyby vedou 
k nemožnosti dílo dokončit. „Co 
kdyby po stržení mostu zjistili, že nová 
výstavba technicky není možná vůbec?“ 
ptá se. 

Velice ho pobavila i zpráva, že před 
stržením mostu nebylo možné pro-
vést geologický průzkum. „Tomu 
může věřit skutečně jen laik. Geologie 
probíhá ve vrstvách, a průzkum vedle 
mostu má téměř stejnou vypovídající 
hodnotu, jako průzkum pod mostem,“ 

zdůrazňuje.
Připouští, že objížďka po určitou 

dobu je nutností. Když ji ale někdo 
prodlouží o čtyři měsíce, to považu-
je za neuvěřitelné. „Soukromý inves-
tor by tak nepřipravenou stavbu nikdy 
nespustil,“ upozorňuje Štefanovič.

„Je nutné si uvědomit, že pro-
dloužením trasy vznikají náklady i 
občanům. Nám nikdo tyto vícenáklady 
hradit nebude,“ poukazuje. 

Nezná přesnou frekvenci přejezdu 
mostu, ale ví, že tyto hodnoty město 
nebo Kraj měřili. 

„Před zahájením prací byli kolem cest 
vidět lidé, kteří fr ekvenci počítali. Kraj 
by měl tato čísla zveřejnit. Pokud ale 
například použiji čísla z našeho vlast-
ního měření v Lanškrouně z letošního 
léta při obdobné situaci, tak se domní-
vám, že nebudu příliš daleko pravdy 
při následujícím výpočtu,“ tvrdí. 

„Pokud budeme předpokládat prů-
měrnou denní fr ekvenci osm až deset 
tisíc aut, tak se při tříkilometrové dél-
ce objízdné trasy dostaneme na zhruba 
24 až 30 tisíc kilometrů denně. Obča-
né Třebíče objedou pravděpodobně 
jednou za dva dny délku delší než celý 
obvod zeměkoule,“ naznačuje.

Při průměrných nákladech za jeden 

kilometr ve výši 5,50 korun, náklady 
pohonné hmoty, opotřebení auto-
mobilu a podobně, tak občané za 
chybu v přípravě rekonstrukce mos-
tu zaplatí asi 2,5 až 3 miliony korun 
měsíčně z vlastní kapsy. 

Při čtyřech měsících prodlení to 
může být až dvanáct milionů korun. 
V těchto nákladech nejsou započte-
ny další ekonomické ztráty občanů, 
jako delší doba na cestě do práce a 
podobně. „Při takto vysokých nákla-
dech musí nést někdo zodpovědnost za 
své špatné rozhodnutí, dodává Štefa-
novič.

Třebíčské rodačka, eurokomi-
sařka Věra Jourová, stráví 
Vánoce s rodinou a silvestra 
s kamarády. Těší se hlavně
na bramborový salát.

 Antonín Zvěřina

Kde a jak budete trávit letošní 
Vánoce?

Ráda bych strávila tak, jako každý 
rok, Vánoce s rodinou v Třebíči, těch 
pár společných dnů je vždycky sku-
tečná vzácnost, dárek sám o sobě.

Na které Vánoce nejraději vzpo-
mínáte?

Čím jsem starší, tím víc vzpomínám 
na vánoce u babičky a dědy, tatínek a 
maminka ve svátečním rozpoložení, 
celá velká rodina pohromadě, zpívá-
ní koled u vánočního stromu, který 
dědeček předtím obřadně a důležitě 

zdobil celý den, a my děti jsme naku-
kovaly klíčovou dírkou. A co bylo pod 
tím stromem, vlastně nebylo důležité.

Která hračka vám udělala největší 
radost?

V osmi letech jsem dostala kolo – 
skládačku, jezdila jsem na něm do 
svých třiceti.

Na čem si o Vánocích nejvíc 
pochutnáte?

Zcela jistě je to bramborový salát, 
už jeho příprava večer před Štědrým 
dnem je malý rituál. A mám radost, 

že ho mé dospělé děti chtějí udělat 
ode mě, že jim chutná, a že jim mož-
ná taky trochu připomíná jejich dět-
ství.

Máte nějaký zvyk, který není běž-
ný?

Nic zvláštního, na Vánocích je mys-
lím krásný právě ten opakující se běh 
věcí. Ale možná se u nás trošku víc 
než v jiných rodinách zpívají koledy, 
hrajeme při nich se synem střídavě na 
klavír. Vloni jsme to nevydrželi, a pře-
jeli jsme je už večer předtím…

Jak oslavíte letošní konec roku?
Tak to je zatím ve hvězdách.

Čím si připijete?
Nový rok bez Bohemky jako by 

nebyl.

S kým Vánoce a silvestra budete 
trávit?

Vánoce s rodinou a silvestra s kama-
rády.

Znamená to pro vás aspoň na 
chvíli se oprostit od pracovních 
problémů?

Nerada bych to zakřikla, žijeme v 
neklidné době a návrat do práce – 
nejen v mysli, ale i fyzicky – může v 
mé práci nastat kdykoli.

Co byste lidem v Třebíči popřála 
do nového roku?

Lidem v Třebíči – rodině, přátelům 
a spolužákům z gymplu, sousedům 
a známým i neznámým  - všem přeji 
hlavně pevné zdraví, pozitivní myšle-
ní a dobrou vůli pro sebe i pro druhé.

Myslíte si, že bude klidnější než 
letošní?

Snad ano, měl by být klidnější, nut-
ně potřebujeme víc jistoty a stability.

Jourová: Ať je nový rok klidnější

Věra
Jourová

ODMĚNA za vozidlo až 3000 Kč
Vystavení dokladu o likvidaci zdarma

www.ekometal-srot.cz
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Na otázky Třebíčských 
novin odpovídal jednatel 
společnosti DELTA 
Erik Štefanovič.  

V jakém stavu se, podle vašeho 
názoru, nachází české stavebnic-
tví?

Z našeho pohledu se českému sta-
vebnictví i v letošním roce dařilo. 
Tím, že jsme architekti, projektan-
ti a projektoví manažeři, máme urči-
tou výhodu v tom, že stojíme hned 
na startu, u příprav a plánování sta-
vebních projektů. Díky tomu máme 
možnost vnímat změny ve stavebnic-
tví o několik měsíců dříve, než sku-
tečně nastanou. 

Už v loňském roce jsme zazname-
návali nárůst poptávek po naší práci. 
Ukazuje se, že fi rmy mají zájem více 
investovat, a ekonomika je nastarto-
vaná. I ve stavebnictví. 

V letošním roce jsme v Česku 
dosáhli rekordního obratu realizo-
vaných projektů v rozsahu 2 miliard 
korun. Naše celá skupina doprováze-
la letos ve střední Evropě projekty v 
hodnotě asi 25 miliard korun. 

Myslím si, že se tento efekt pozitiv-
ně projeví už brzy i ve zbytku společ-
nosti. Podnikatelé v Čechách investu-
jí do rozšíření svých podnikatelských 
záměrů. Díky tomu vznikají nová 
pracovní místa, což je dobrá zpráva a 
fi nanční jistota pro celou společnost. 

Kde všude je vaše práce vidět?
Jsme aktivní po celé republice, vět-

šina našich projektů je ale mimo Tře-
bíč. Stavíme doslova od Karlových 
Varů až po Ostravu. Mnohdy je to pro 
nás dost náročné, zejména z důvodu 
dlouhých dojezdových vzdáleností. 
Pracujeme ale i v Třebíči, nyní u nás 
například připravujeme přestavbu 
jednoho supermarketu. 

Co zahraničí?
Firma DELTA je mezinárodní hol-

ding. Máme devět poboček ve čty-
řech zemích a zaměstnáváme asi 180 
pracovníků. Vedle rakouské centrály 
máme pobočky v České republice, na 
Slovensku a na Ukrajině. Letošní rok 
byl pro naši skupinu velice úspěšný. 
A to navzdory doutnajícímu politic-
kému problému na Ukrajině. Tam se 
nám navzdory tomu podařil rekord-
ní nárůst obratu a rozšíření lokálního 
týmu. Vykazují dokonce lepší čísla, 
než u nás nebo v Rakousku. 

Naší výhodou bylo, že jsme tam 
zůstali i v dobách, kdy to ostatní 
vzdali a Ukrajinu opustili. Říkali jsme 
si, že tam máme naše zaměstnance a 
neseme za ně plnou zodpovědnost. A 
to se nám vyplatilo. Nyní tam máme 
,vedle projekční kanceláře, i prospe-
rující stavební fi rmu, a z malé poboč-
ky se stal úspěšný celek. 

Západní trhy fungují jinak než 
východní, a i tam jsme byli úspěšní. 
Na západě je např. v oblasti průmys-

lových novostaveb určitá stagnace, u 
nás v Česku je to zase naopak. I kvali-
ta projekčních fi rem je tam na podob-
né úrovni, a nejsou tam až takové roz-
díly v kvalitě. Kvalitativní rozdíly mezi 
projektanty ve východní Evropě zase 
nahrávají nám, v Česku.  Každý trh 
má prostě svá specifi ka.

Při získávání zakázek jsou odliš-
né podmínky u nás, v Rakousku, na 
Slovensku, či na Ukrajině?

Dokonce i v nám tolik blízkém Slo-
vensku jsou podmínky jiné. Je to 
dané mentalitou a kulturou každé-
ho místa. Na Ukrajině jsou podmín-
ky naprosto odlišné, než v Rakousku. 
My jsme někde mezi. Čím více jdeme 
na východ, tím víc stoupá administra-
tivní náročnost a byrokracie. A ta je 
živnou půdou pro korupční prostře-
dí. Na západě je ale korupce taky. Jen 
není tak prorostlá celou společností a 
není tak „drzá“. 

Takže, kam se naše stavebnictví v 
budoucnu posune?

Domnívám se, že se musí změnit 
způsob spolupráce. Investoři se myl-
ně domnívají, že jejich projekt reali-
zuje jeden sehraný tým. Pravda je jiná. 
Projekt realizuje mnoho sehraných 
týmů, které ale mají rozdílné potře-
by a zájmy. Při vzniklých sporech 
plyne potom obrovská část energie a 
nákladů v neprospěch projektu. Pro 
úspěch je proto nutné tým investora 
sladit s týmy projektantů a realizač-
ních fi rem. Pokud mají všichni stej-
ný cíl, vzájemnou úctu a odpovídají-
cí projektovou kulturu, pak lze docílit 
nejvyšší kvality za nejnižší náklady v 
nejkratším čase. 

DELTA proto zavedla moderovaný 
proces tvorby projektové kultury. Na 
začátku našich projektů, v jeho průbě-
hu, a taky na konci proto provádíme s 
našimi partnery speciální workshopy, 

které mají za cíl tento skutečně sehra-
ný projektový tým vytvořit. Investor, 
projektanti a realizační fi rmy se sladí, 
vymezí si kompetence a dohodnou 
se na projektové kultuře. Je dobré si 
například uvědomit, že chybám nelze 
zamezit úplně, jsou součástí našeho 
života. Rozhodující ale je, zda hledá-
me viníka nebo řešení. Myslím si, že 
jsme v tomto přístupu na středoev-
ropském trhu jedineční. 

Můžete to nějak přiblížit laikům? 
Představte si, že máte stokorunu. 

Kolik si myslíte, že z ní jde opravdu 
přímo do stavby? Možná, že pravda 
není až tak krutá, ale jedna renomo-
vaná studie říká, že je to pouhých 20 
korun. Zbývající náklady utrácíme za 
zbytečně komplikované povolovací 
řízení, za náklady na výběrová řízení, 
za transporty, prostoje, odstraňová-
ní vad nebo spory. A právě zbytečné 
přesuny, vady, nesrovnalosti a spory 
se snažíme tímto eliminovat. Úspo-
ry můžou být enormní, a projekt se 
najednou stane úspěšný pro všechny 
účastníky. 

Dalším smysluplným krokem musí 
být také zjednodušení úředních 
povolení. Ta jsou u nás enormní. Až 
třikrát delší, než například v Rakous-
ku. Povolení, které v Rakousku trvá 
tři měsíce, v ČR trvá klidně měsíců 
devět. O toto prodlení potom trvá 
déle, než nový objekt uvedeme do 
provozu. Oproti jejich ekonomice, 
tedy u každé novostavby, ztrácíme až 
šest měsíců chybějících obratů našich 
fi rem a jejích subdodavatelů. Také 
nezaměstnaní by mohli nastoupit do 
práce o šest měsíců dříve. Můžeme 
si tyto ztráty v řádech miliard korun 
ročně dovolit?

Jste do budoucna optimista?
Musím říct, že jsem nadšený z vývo-

je v České republice. Pokud takhle 
vydržíme, jdeme správným směrem. 

DELTA prosazuje opatření, aby více 
energie plynulo ve prospěch stavby
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ERIK ŠTEFANOVIČ.  

Nákupem na internetu prostřed-
nictvím projektu GIVT.CZ může 
každý zájemce pomoci Oblastní cha-
ritě Třebíč. Nezaplatí přitom ani o 
korunu navíc. Přispívat na dobrou 
věc může na více než 500 zapoje-
ných internetových obchodech. 

Princip pomoci je velice jednodu-
chý. Před nákupem na internetu nav-
štíví zákazník stránky www.givt.cz, 
kde si vybere e-shop, na kterém chce 
nakupovat, a zároveň Oblastní chari-
tu Třebíč, na kterou chce přispívat. 

Seznam obchodů pokrývá kom-
pletní sortiment zboží: od hraček a 
oblečení, přes parfémy, elektroniku, 
jídlo, až po nákup dovolené. „Je skvě-
lé, že u každého obchodu vidíte, kolika 
procenty na Charitu přispějete, a hlav-
ně, že nezaplatíte ani o korunu navíc. 
Nakupujete prostě stejně, jak jste zvyk-
lí,“ láká k využití platformy ředitel 
Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.

Mezi pětistovkou e-shopů jsou 
malé, specializované na určitý sorti-
ment, ale i obří nákupní galerie.

„Pro neziskové organizace je spo-
lupráce s GIVTem zcela zdarma. 
Snažíme se o to, aby byl náš projekt 
co nejpřínosnější, a proto také neustá-
le rozšiřujeme seznam obchodů,“ dopl-
ňuje informace Kateřina Blažková, 
specialistka péče o neziskové orga-
nizace z GIVT.cz. Projekt také přiná-
ší svým uživatelům výhody v podo-
bě slev a soutěží, a snaží se o to, aby 
jeho využívání bylo co nejsnadnější. 

„Jednou z našich novinek je jedno-
duché rozšíření do internetového pro-
hlížeče. Pokud si ho uživatel nainsta-
luje, upozorní ho pokaždé, když se 
dostane na e-shop, na kterém je možné 
s GIVTem přispívat,“ vysvětluje Blaž-
ková. 

Zisk z této netradiční aktivity pů-
jde na podporu sociálních služeb. 
Oblastní charita Třebíč je největ-
ší nestátní poskytovatel sociálních 
a zdravotních služeb na Třebíčsku a 
pokrývá všechny věkové, sociální a 
zdravotní skupiny obyvatel.  -zt-

Nákupem lze pomoci charitě

TVOŘIVÉHO DOPOLEDNE v Domově pro seniory v ulici Kubešova v Třebíči 
se zúčastnily děti ze Záklaní a Mateřské školy Bartuškova.   Po malém občerst-
vení se všichni pustili do tvoření. Tentokrát se vyráběli „ Šiškováky“. Klienti 
Domova viděli, jakou radost z nich děti mají a rozhodli se, že jim je všechny 
dají na památku.  Foto: archiv školy

Setkali se senioři a děti
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Svatomartinské slavnosti 
se staly vítaným zpestřením 
života ve městě.

 Antonín Zvěřina

Svatý Martin letos přijuchal s bílou 
nadílkou o den dříve, než velí pra-
nostika, ale při oslavě jeho svátku v 
pátek 11. listopadu nebyla na Karlově 
náměstí v Třebíči po sněhu ani stopa. 
Na místo přicházíme zhruba v 10.30 
hodin. 

Prostranství v západní části náměs-
tí je zatím téměř prázdné, vévodí mu 
stany a stánky. To se ale postupně a 
rychle mění. Lidé si zapůjčují za úpla-
tu skleničky a dychtivě hledí k zašpun-
tovaným lahvím. Ale mají smůlu.

„Láhve můžeme otevřít ažv  11.11 
hodin,“ krčí rameny obsluhy. Čas se 
neskutečně vleče. Na náměstí přichá-
zejí zástupci radnice, aby celé slavnosti 
zahájili. A vskutku, v 11.11 hodin vstu-
pují na připravené pódium místosta-
rostové Vladimír Malý a Pavel Pacal.

První přistupuje k mikrofonu Malý a 
všem přítomným přeje krásný zážitek 
a dobrou ochutnávku. Pacal doplňu-
je, že svatomartinské hody jsou nejen 
o mladém vínu, ale také o svatomar-
tinské huse, která patří k nezbytným 
pokrmům.

„Podle legendy svatý Martin nechtěl 
přijmout biskupský titul, a tak se scho-
val do husího chlívku. Ty ho ale nakonec 
kejháním prozradily, a tak vznikla tato 
tradice,“ vysvětluje Pacal. Pak už nic 
nebrání tomu, aby se otevřela první 
láhev s vínem. 

Obsluha na pódiu připomíná, že 
loňské víno bylo znamenité, ale ani 
letošní nebude příliš zaostávat. Na 
pódiu se odehrává první přípitek, 
před pulty s víny se tvoří dlouhé fron-
ty. Šťastlivci, na které již přišla řada, 
ochutnávají, vychutnávají si vůni i 
barvu. 

Vyhrazený prostor na náměstí se 
mění v jednu velkou vinárnu. Lidé si 
přiťukávají, hodnotí, ale i klábosí o 
zcela běžných věcech. Je vidět, že na 
náměstí se scházejí známí, kteří si ma-
jí co říct. 

Ale kde je ta pověstná svatomartin-
ská husa? Nakonec ji objevujeme ve 
stánku na spodní straně náměstí. I ta 
má spousty příznivců, kteří ji chtějí 
ochutnat. Ale co to? Nápis zní jasně, 
nejedná se o svatomartinskou husu, 
ale o svatomartinskou kachnu. 

Asi se letos tolik hus nepodařilo 
odchovat. Lidé míří do rozlehlého 
stanu, kde si mohou maso doplněné 
knedlíky a zelím náležitě vychutnat. 
Těm prvním kazí chuť taková pod-
statná maličkost. Ve stanu nefunguje 
topení. To se postupně snaží kompe-
tentní osoby napravit.

Na pódiu tři muzikanti a zpěvačka 
předvádějí své umění. Teplo jim není 
ani náhodou, i když do nich praží tep-
lomety, ale to na jejich výkonu nic 
neubírá. Přítomní třebíčští muzikanti 
jen uznale pokyvují hlavami. 

Blíží se poledne a náměstí se poma-
lu vyprazdňuje, aby se připravilo na 
odpolední nápor a na podvečerní pří-
jezd svatého Martina s doprovodem. 
Inu, tato akce se stala v Třebíči víta-
nou tradicí.

TAK NA ZDRA VÍ, přáli si lidé na Karlově náměstí v Třebíči.
 Foto: Antonín Zvěřina

Martinské víno opět lidem chutnalo

V divadle Ampulky se sešli ryzí amatéři

U JEDNOHO stolu seděli básnířka Mirka Hedbávná a básník Miroslav Koupil.
 Foto: Miroslava Čermáková  

Letošní předávání Ceny města Třebíče, konané 
jako každoročně při příležitosti státního svátku 28. 
října, mělo jednoznačnou dramaturgii. Protože jedi-
ným oceněným byl populární herec Miroslav Donu-
til, nabízelo se samo sebou, že na předání ceny sta-
rostou města Pavlem Janatou naváže oblíbená one 
man show Ptejte se mě, na co chcete, já na co chci 
odpovím. 

Při ní pak čerstvý laureát dvě hodiny zodpovídal 
otázky zcela zaplněného divadla Pasáž. Přesně pod-
le titulu pořadu a přesně podle vlastního zajetého 
systému: nejprve na ty, které diváci před začátkem 
či o pauze napsali na lístky, a v samém závěru na tři 
položené spatra. 

Přestože jejich obsah či pořadí nebylo možno 
nijak ovlivnit, nečekaně vygradovaly už tak vydaře-
ný večer. Nejprve přišel dotaz, proč mladý Miroslav 
Donutil dostal ve fi lmu Postřižiny zcela vedlejší roli 
kočího, když už tehdy bylo jasné, jaký je to talent.

Pak se z míst, kde seděli dosavadní nositelé ceny 
města, zeptal nejprve pan primář Chmelíček, kdo 
v roce 1951 v třebíčské nemocnici slavného herce 
rodil, a po něm se přihlásila někdejší kulturní pra-
covnice Majka Nejedlá s otázkou, jestli si vzpomene 
na své první vystoupení s Provázkem v Třebíči. 

Tři dotazy a tři pěkné třebíčské symboly: Postřižiny 
byly vždycky považovány za „náš“ fi lm, byť dalešický 
pivovar při natáčení jen zastupoval ten Hrabalův sku-

tečný, nymburský. Kdyby v nich místní rodák hrál 
větší roli (například strýce Pepina), byly by nám ještě 
bližší. Když legendární primář položil takto sugestiv-
ní otázku, dalo by se skoro očekávat, že tím porod-
níkem byl on sám. V tomto bodě pan doktor Chme-
líček ale publikum zklamal, když vzápětí řekl, že on 
byl tehdy na vojně. 

Zato Majka Nejedlá u prvního Donutilova vystou-
pení v někdejším JKP pochopitelně byla, a jeho okol-
nosti, včetně přítomnosti hercových prarodičů, si 
pamatuje dodnes. Nuže, může být lepší doporučení 
pro nového držitele Ceny města Třebíče, než zájem 
a vzpomínka, kteří takové ocenění získali v předcho-
zích letech? Milan Zeibert

Donutil odpověděl na poslední tři otázky

Příjemný podvečer. Na tom se shod-
li všichni účastníci Noci divadel, jež 
se uskutečnila v Divadélku Ampulka, 
které sídlí v ulici Kpt. Jaroše v Třebíči. 
Bohužel, malá propagace nepřilákala 

příliš velký počet návštěvníků. 
Přesto si každý vystupující vysloužil 

zasloužený potlesk. V úvodu zahrál na 
kytaru Michal Miki Lukáč, principál 
divadelního souboru Ampulka, kte-

rý celý večer moderoval. Jako první 
vyzval k vystoupení Miroslavu Čermá-
kovou, členku divadelního souboru a 
spisovatelku. 

Ta si vybrala ze své knihy Na houpač-
ce úryvek, který si sama zdramatizova-
la. A v závěru jí vypomohl Miki Lukáč. 
Hudební čísla obstarával zejména Jaro-
slav Krtek Tuksa, i když se občas na 
oko zdráhal.   

Na pódiu dostala prostor třebíčská 
básnířka a fotografk a Mirka Hedbáv-
ná. Upozornila, že tři její texty zhudeb-
nili muzikanti z kapely doprovázející 
Janu Koubkovou, a na závěr si sešlost 
jednu z nich vyslechla. Mezi účinkují-
cími nechyběl František Jůza, spoluau-
tor knihy rozhovorů se známými osob-
nostmi kultury.   

Představil se také Filip Krška zvaný 
Ghandí. Zahrál jednu svoji skladbu a 
zarecitoval i tři svoje básně. Antonín 
Zvěřina přečetl část ze své knížky Vel-
kolepý piknik, a neopomněl přítomné 

pozvat na křest další knihy, Čtyřčata. 
Křest se odehraje ve čtvrtek 8. prosin-
ce od 17 hodin v hudebním oddělení 
městské knihovny. 

Miroslav Koupil se ukázal nejen jako 
výborný nonsensový básník, ale i jako 
výborný herec. To už se blížil závěr, a 
pro všechny bylo velkým potěšením, 
když spolu vystoupili dva studenti tře-
bíčského gymnázia: zpěvačka Marie 
Křížová a kytarista David Chytka. Ten 
předvedl své umění i ve hře na klavír. 

Písničkář Pavel Pokorný přišel o tro-
chu později, ale po aklimatizaci před-
vedl, že opravdu umí. Příjemný večer 
končil. „Sešli se tady lidé, kteří se svým 
uměním neživí, ale dělají ho rádi. A to 
byl hlavní přínos tohoto večera,“ zdůraz-
nil na závěr Michal Miki Lukáč. 

Připustil, že ho pořádání akce 
napadlo na poslední chvíli, a proto se 
ji nepodařilo patřičně zpropagovat. 
Takže někdy příště, třeba před větší 
návštěvou.  -rr-
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Ušetří peníze 
za energie

Město Třebíč a jeho příspěvkové 
organizace vysoutěžily cenu za elek-
trickou energii na burze. Poslední 
dražba se uskutečnila pro roky 2015 
a 2016 formou elektronické aukce.  

„Pro roky 2017 a 2018 jsme se roz-
hodli přistoupit na Českomoravskou 
komoditní burzu Kladno. Podařilo se 
nám vysoutěžit průměrnou cenu elek-
trické energie na tyto dva roky ve výši 
719 korun za megawatt hodinu,“ uvedl 
místostarosta Pavel Pacal. 

V minulém období město plati-
lo 890 korun. V následujících dvou 
letech město očekává úsporu ve výši 
téměř 1,6 milionů korun. „Jsme rádi, 
že cena klesla na tuto úroveň. Město 
Třebíč a jeho příspěvkové organizace 
ročně spotřebují elektrickou energii ve 
výši 4,2 milionů korun,“ doplnil Pacal.    
 –zt-

Černé skládky 
jsou zlikvidované
V průběhu září a října odstranili 

pracovníci Odboru dopravy a komu-
nálních služeb Městského úřadu 
v Třebíči většinu černých skládek. 
Ty se nepřetržitě objevují na celém 
území města.

Při úklidu museli pracovníci zlikvi-
dovat několik pytlů směsného odpa-
du, pneumatiky, sedačku, válendu, 
postel, několik koberců, dva náraz-
níky od aut, kočárek, dřevěné i plas-
tové židle, jízdní kolo, lustry, dřevo, 
železo, textil, ventilátor i sušák na 
prádlo.

Uskutečnil se také sběr odpad-
ků v Borovině. Pracovníci odpadky 
uložili u vlakových kolejí a následu-
jící den naložili na vagón a odvezli 
k likvidaci.

Uklizeny byly ulice Švabinské-
ho, Manželů Curieových, Demlo-
va, Na svahu, Míčova, I. Olbrach-
ta, Novodvorská, Jar. Heyrovského, 
Modřínová, Zahraničního odboje, 
Okružní, Spojenců, Riegrova, Fr. 
Hrubína, Max. Gorkého, Benešo-
va, Kpt. Nálepky, Ruská, dále Lubí, 
Zámyš a oblast pod plaveckým areá-
lem Laguna.  –zt-

Naučily se správně 
vázat šátek

Jak správně uvázat šátek, aby se v 
něm miminko cítilo bezpečně? To 
odborně vysvětlila maminkám v Tře-
bíčském centru laktační poradkyně 
Barbora Pokorná. Dítě se v šátku cítí 
přirozeně. Má bezprostřední kon-
takt s mámou, z prenatálního vývo-
je je zvyklé na houpání, slyší tlukot 
mámina srdce. 

Důležité je, aby dítě bylo vždy hla-
vičkou k matčinu tělu, nikdy naopak! 
Úvazy pod nožičkami nesmí řezat do 
třísel. V létě takový šátek nahrazuje 
část oblečení, proto je dobré vzít si 
jen delší tričko. Ani dítě by nemělo 
být příliš oblečené. 

Výhody nošení dítěte v šátku, opro-
ti běžnému chování v náručí, jsou 
velké: matku nebolí záda, má volné 
ruce a neustále má dítě pod kontro-
lou a připravené ke kojení.  –zt-
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Lampiónový průvod prošel 
od Domu dětí a mládeže 
až na Karlovo náměstí. 

 Antonín Zvěřina

Vyrobit si vlastní lampión, a pak 
s ním kráčet setmělým Libušiným 
údolím až na třebíčské Karlovo náměs-
tí, to je, panečku, něco. A u toho roz-
hodně nesmíme chybět. Víme, že na 
náměstí zamíří ve čtvrtek 17. listopadu 
tři průvody. 

Jeden vyjde z předzámčí, druhý 
od Základní školy Týnská a třetí  od 
Domu dětí a mládeže z Boroviny. Jak 
už jsme naznačili, je to dobrodružství, 
kráčet Libušiným údolím, volíme pro-
to Dům dětí a mládeže. 

Uvnitř budovy je velice rušno, prů-
vod se má dát do pohybu v 17.15 
hodin, a tak děti za pomoci maminek 
a tatínků z lampióny fi nišují. Vždyť do 
odchodu zbývá už jen několik minut. 
K výrobě tentokráte slouží prázdné 
plastové láhve, které si vyrábějící zdobí 
podle své fantazie.

Začíná řazení
Po chvíli se průvod začíná řadit před 

objektem. Řadit, tak spíš se tam začíná 
shromažďovat. Přesně v 17.15 hodin je 
odstartováno. Ale nemusíte se obávat, 
nejednalo se o žádný závod, i když se 
několikrát natáhl od čela v nedohled-
no. Před úsekem, který není osvětlený, 
na nás čeká Roman Kadrnožka s měst-
ského kulturního střediska s pořádnou 
lucernou. Tou má účastníkům razit 
cestu přes, dá se říct, i trošku nebez-
pečný úsek. 

Pokud má Třebíč ještě nějaký další 
problém, který by se měl vyřešit, je to 
právě tahle trasa. Třeba se na to najde 
čas i potřebné peníze, a zejména vůle 
majitelů pozemků. 

Vydáváme se tedy do tohoto úse-
ku, a nejčastější věta, která je vyřčena, 
zní: „Pozor, kaluž!“ Samozřejmě, všem 
loužím se nelze vyhnout, a tak lituje-
me, že nemáme holínky či galoše.

Sláva, setmělý úsek končí, dostává-
me se do dosahu pouličních či spíše 
poparkových svítidel. Také blátivou 

LAMPIÓNY k 17. listopadu v Třebíči neodmyslitelně patří. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Lidé si připomněli události 17. listopadu

POCHOD. Tradiční vycházka členů Svazu diabetiků – územní organizace Tře-
bíč, se uskutečnila v sobotu 12. listopadu. Účastníci se jako obvykle sešli na Kar-
lově náměstí před budovou radnice. Tentokrát pochodu nepřálo počasí, ženy ale 
od vycházky nedoradilo. Ženy z toho důvodu, že letos před radnici nepřišel jediný 
muž. Foto: Antonín Zvěřina

Diabetici se prošli Třebíčí
Víkend pro rodiny uspořádala zhru-

ba v polovině listopadu Poradna Ruth 
při Okresní charitě Třebíč. Původně se 
mělo jednat o pobytový víkend v Brt-
nici. Protože se ale nahlásili zájemci 
jen na určitě programy, poradna přesu-
nula víkend do Třebíče. 

„Dali jsme si za cíl podpořit vztahy 
v rodině. Jednalo se o dvoudenní akci, 
a program začal v pátek odpoledním 
adventním tvořením,“ vysvětlila Milu-
še Vybíralová. Následovala přednáška 
manželského páru z Brna. 

Poradna chce znát zpětnou vazbu 
účastníků, a ti vyplňovali dotazníky 
spokojenosti, kdy s touto přednáškou 
vyslovili naprostý souhlas. O den poz-
ději se uskutečnila akce s názvem Spo-
lečně dokážeme cokoliv. Jednalo se o 
soutěžní cestu pro rodiče s dětmi.

„Chtěli jsme, aby rodiny poznaly část 
Třebíče, takže jsme zamířili do Židovské 
čtvrti. U zajímavých míst následovalo 
plnění soutěžních úkolů. Prvotním úko-
lem byla výměna rolí manželů, kdy se 

muži měli vcítit do role ženy, a naopak,“ 
vysvětlila Vybíralová. 

Netajila, že účastníci toto velice často 
nedokázali. Na druhou stranu ji mrze-
lo, že celé akce se účastnil jen jeden 
muž. „Cestu jsme museli zkrátit, protože 
nám nepřálo počasí, a děti si stěžovaly, že 
je jim zima,“ poznamenala Vybíralo-
vá. Účastníci nesplněné úkoly dokon-
čili v prostorách poradny na Karlově 
náměstí. 

Otázka zněla: proč tak malá účast? 
„Víte, akce se zúčastnili lidé, kteří vědí, 
jak funguje Poradna Ruth, jaké má pro-
gramy. Původně jsme program připravi-
li pro účastníky manželských setkávání, 
bohužel neprojevili zájem,“ připustila 
Vybíralová. 

I to přimělo organizátory, aby akci 
přesunuli do Třebíče. „Nepřálo nám 
počasí, i to asi mnoho lidí odradilo. Také 
svoji roli sehrála nemocnost,“ naznačila 
Vybíralová. Sdělila, že něco takového 
poradna připravila poprvé, na žádost 
už zmiňovaných manželských párů.  
 -zt-

Rodinám nepřálo počasí  

MILUŠE VYBÍRA LOVÁ vydává pokyny před vycházkou po Třebíči.
 Foto: Antonín Zvěřina

cestu, bez zpevněného povrchu, střídá 
vyasfaltovaná komunikace. 

Nesmíme zapomenout sdělit, že 
někteří prozíraví účastníci si vzali svoje 
baterky, což jim cestu značně ulehčilo. 
Jedné skupince na cestu svítí postarší 
paní. „Babička má lucerničku proto, že 
kdyby se zatoulala, aby trefi la domů,“ 
vysvětluje její vnučka. 

Inu, nejen děti, ale i babičky se 
mohou zatoulat. V čele průvodu krá-
čí ředitelka Domu dětí a mládeže 
Jaroslava Pavlíčková. Ke koordinaci 
průvodu využívá mobilní telefon, je 
nad slunce jasné, že bez něj si dnešní 
život už nedokážeme představit.  

Vítězí ohleduplnost 
Několikrát se čelo zastavuje, aby se 

na ně dotáhli opozdilci. To je nejdů-
ležitější zejména před přechodem u 
Úřadu práce, aby se poměrně frek-
ventovaná vozovka snáz přecházela. 
To se nakonec všem zdaří za přispě-
ní ohleduplných řidičů. 

Procházíme průchodem mezi 
Komenského náměstím a Karlovým 
náměstím, a už jsme téměř u cíle. 
Organizátorky si mohou oddech-
nout, bezproplémový přechod od 
startu do cíle se podařil. 

Náměstí je slušně zaplněno, děti 
okukují lampióny svých „kolegů“, 
dospělí se dávají do družných hovo-
rů. 

Na posledním schodu sousoší sva-
tých Cyrila a Metoděje září několik 
svíček. A přibývají další, jednu z nich 
přináší i zastupitel za Břehy, Milan 
Šťastný. Hlavní proslov pronáší sta-
rosta Pavel Janata. Připomíná udá-
losti 17. listopadu 1939 i události 17. 
listopadu 1989. 

„V této neklidné době si víc než kdy 
jindy musíme uvědomit, že je potře-
ba svobodu a demokracii bránit,“ říká 
mimo jiné. Pak už dostává prostor 
písničkář Pepa Vala, který hraje a 
zpívá nejen písničky Karla Kryla, ale 
také Jaromíra Nohavici a Jaroslava 
Hutky. Slavnost končí zpěvem hym-
ny v podání pěveckého sboru Slunko, 
který v předchozích minutách zdárně 
sekundoval písničkáři. 

Slavnost končí. V hlavě se rojí vzpo-
mínky na rok 1989, kdy byl také sych-
ravý listopad, a kdy i v Třebíči se začal 
odvíjet boj za svobodu. Ne všechny 
nová doba naplnila dobrými poci-
ty, ale každá revoluce, i ta sametová, 
přináší naděje, někdy splněné, někdy 
nesplněné, jako běžný život. 
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...říká Radek Vranča, ředitel 
Rodinného centra Damiján a 
majitel nově otevřené Jazy-
kové školy INTERA CT v 
Třebíči a Moravských Budě-
jovicích. Během kursů ang-
ličtiny používá speciální, 
přímou metodu vyúky pod 
názvem Direct Method. 

Jak hodnotíte jazykovou 
vybavenost a ochotu lidí učit se 
cizím jazykům? 

Zdá se, že lidé stále vidí stá-
le větší potřebu naučit se hlavně 
anglicky, ať už kvůli práci, kvů-
li cestování nebo “jen” pro lep-
ší pocit ze sebe samých. Nelpí-
me křečovitě na své mateřštině a 
angličtinu “nebojkotujeme” jako 
třeba Francouzi, naopak, myslím 
si, že většina lidí by ráda anglicky 
mluvila a snaží se naučit. 

Jaký tedy vidíte rozdíl v jazy-
kovém vzdělávání u nás a v 
zahraničí? 

Myslím si, že se zlepšuje jazy-

ková výuka na školách a existuje 
široká nabídka kursů pro dospě-
lé, které je možné navštěvovat. 
Co nám často chybí je nějaká 
forma praxe a reálný kontakt s 
cizinci. Hodně cestuji a uvědo-
mil jsem si, že v zahraničí se ang-
ličtiny tolik “nebojí” jako my. V 
takovém Holandsku umí ang-
licky kterýkoli “dělník na ulici.” 
V tomto jsou pro nás inspirací. 

Na praxi a mluvení proto dáváme 
důraz v rámci naší výuky přímou 
DIRECT METODOU. 

Můžete čtenářům vysvětlit, v 
čem metoda DIRECT spočívá? 

Tato metoda není v podstatě nic 
nového ani zázračného, ale fun-
guje výborně. Chceme studenty 
co nejvíce vystavit pocitu, který 
zažijí, když se setkají s cizincem a 

budou se muset domluvit. Mlu-
víme na ně rychle a chceme, aby 
rychle odpovídali a pomáhame 
jim v tom. Hodíme je do vody, ale 
nenecháme je “utopit”. Jazyk učí-
me v celých větách, nikoli po jed-
notlivých slovíčkách a gramatice. 

Jaké máte zatím výsledky a 
ohlasy? 

Teprve začínáme, kursy jsme 
otevřeli před rokem, dosavadní 
ohlasy jsou však nadšené. Stu-
denti jsou vtaženi do výuky a vel-
mi je to baví.

Angličtina přestává být nutným 
zlem a stává se pro ně příjemnou 
součástí života. 

Kdy začínají další kursy a kam 
se mají obrátit případní zájemci? 

Nové kursy pro děti i dospě-
lé podle zájmu otevíráme prů-
běžně, zájemci mohou navštívit 
naše bezplatné ukázkové lekce, 
více informací a kontakt najdou 
na  našich  webových stránkách 
www.anglictinabeznudy.cz

    (PI-t12-vranD)

HODÍME STUDENTY DO VODY, 
ALE NENECHÁME JE „UTOPIT”,... 
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Nové priority města Třebíč 
vybrali obyvatelé na debatě 
ve velkém sále budovy Fóra. 

 Antonín Zvěřina

Fórum zdravého města se uskuteč-
nilo v Třebíči v úterý 8. listopadu ve 
velkém sále budovy Fóra. Na progra-
mu bylo zhodnocení desatera z roku 
2015, týmová diskuze na defi novaná 
témata, určení nových priorit a loso-
vání malých dárků pro zúčastněné.

Město nabídlo zájemcům osm sto-
lů, kde mohli obyvatelé města navr-
hovat řešení:

1. Parkování ve městě, doprava, cyk-
lo

2. Podnikání, rozvoj města a veřejná 
správa

3. Bezpečnost ve městě, veřejný 
pořádek

4. Životní prostředí, čistota města
5. Kultura, cestovní ruch a péče o 

kulturní dědictví
6. Sociální a zdravotní oblast, rodina, 

zdravý životní styl
7. Školství (MŠ, ZŠ, ZUŠ), volný 

čas, sport
8. Stůl mládeže

Úvodní slovo pronesl starosta Pavel 
Janata. „Jsem rád, že jste zase přišli pro-
jevit svůj názor, co by bylo potřeba ještě 
v našem městě vylepšit,“ uvedl. Upo-
zornil, že pro vedení města je to další 
impuls při rozvoji Třebíče.  

„Často nevidíme problémy, které vidí-
te vy,“ přiznal Janata. Věřil, že debata 
bude přínosem pro všechny. „Dou-
fám, že nám přinese zlepšení fungování 
města, aby se nám všem tady dobře žilo,“ 
poznamenal.

Rozvoj podnikání 
Následovalo zhodnocení problémů, 

které nastolilo Fórum před rokem. 
První téma, rozvoj možnosti podniká-
ní, okomentoval místostarosta Pavel 
Pacal. Připomněl, že se jednalo o pro-
blém související s vybudováním prů-
myslové zóny. 

„V loňském roce se podařilo dotáh-
nout do konce výkup pozemků k tomu-
to účelu v lokalitě za pekárnou, ve smě-
ru na Pocoucov,“ poukázal. Netajil, že 
to nebylo zdaleka jednoduché, jeden 
majitel bydlel až v Moskvě.

„Předpokládáme, že v příštím roce se 
nám podaří tuto lokalitu zasíťovat, aby 
město na jaře roku 2018 mohlo jednot-
livé pozemky prodávat,“ sdělil Pacal. 
Doplnil, že připravovaná zóna má 
zhruba osm hektarů, a už nyní město 
zaznamenává zájemce.

Multifunkční okruh
Místostarosta Pavel Pacal se zhostil 

i představení realizace dalšího přání 
obyvatel Třebíče, zřízení sportovního 
okruhu pro širokou veřejnost. K pro-
blému se vyjádřil již na předchozí tis-
kové konferenci.

Multifunkční okruh má v Třebí-
či vzniknout v lokalitě Bažantnice. 
V současné době město připravilo stu-
dii. Okruh bude měřit 3,5 kilometru. 

„Podařilo se nám vyřešit zatím pou-
ze ústně všechny majetkové náležitosti,“ 
poznamenal místostarosta Pavel Pacal. 
Jednalo se zhruba o patnáct vlastníků. 

Město v nejbližší době přistoupí k 
administrativnímu vyřešení těchto 
okolností. „Předpokládám, že v příštím 
roce se bude pokračovat v dalším stup-
ni projektové dokumentace,“ podotkl 
Pacal. 

Město hodlá hledat nějaký dotační 
titul, případně bude stavbu fi nancovat 
samo. „Osobně bych byl rád, kdyby se 
okruh podařilo realizovat v roce 2018,“ 
uvedl Pacal. 

Okruh bude mít šířku tři metry a 
asfaltový povrch. „Minimální převýšení 
umožní ho využívat i in lanistům. Samo-
zřejmě bude využíván cyklisty, rodinami 
s dětmi, a v zimě pro běžecké lyžování,“ 
vyjmenoval Pacal. 

U okruhu bude k dispozici malé 
záchytné parkoviště a v rámci okru-
hu několik odpočívek s lavičkami. 
Pacal netajil, že uvažoval o umělém 
zasněžování. 

„To ovšem předpokládá, aby v delším 
horizontu v zimě mrzlo. To v posledních 
letech není pravda,“ upozornil. Netajil, 
že je to předmětem budoucích úvah. 
Vše ovlivní i ekonomika. 

Připomněl, že v areálu na Hvězdě 
se snaží provozovatel na okruhu při-
pravit led pro bruslení. Jejich jedi-
ným problémem je skutečnost, že 
v zimě nemrzne. Pokud jde o okruh 
v Bažantnici, v případě zasněžování se 
může využít voda z blízkého rybníka 
Zámyš. 

Komunitní centrum
Radní Marie Černá okomentovala 

další bod, vybudování komunitního 
centra, což též bylo přáním účastní-
ků loňské debaty. Uvedla, že velkou 
pomocí pro město by bylo získání 
dotace Integrovaného operačního 
programu.

„V sousedství této budovy máme objekt 
bývalého kina Morávia. Město se poku-
silo budovu prodat někomu, kdo ji účel-
ně využije pro kulturní účely. Tyto poku-
sy se nepodařilo realizovat,“ přiznala 
Černá. 

To vedlo vedení města k názoru, zda 
právě tento objekt by nebyl pro zřízení 
komunitního centra vhodný. Možnost 
získání dotace vše urychlilo. „Budova 
se tím vlastně vrátí Třebíčákům, kteří ji 
mají spojenou s provozem kina,“ kon-
statovala Černá. 

Město připravilo projekt, a nyní 
jen čeká, zda se podaří dotaci ve výši 
maximálně 20 milionů korun získat. 
„Budova nezmění zásadně venkovní 

podobu,“ poukázala Černá. Projekt 
počítá s tím, že vnitřní prostory se roz-
člení tak, aby je mohla využívat široká 
veřejnost. 

Nové úřední desky
Požadavek z minulého roku také 

zněl, vyměnit stávají úřední desky a 
za desky elektronické. Výhled přiblí-
žil starosta Pavel Janata. Předeslal, že 
současné úřední vývěsky se nacházejí 
na Karlově náměstí, v blízkosti souso-
ší svatých Cyrila a Metoděje.

„Chápeme zrušení těchto vývěsek jako 
jeden z přípravných kroků k revitali-
zaci Karlova náměstí,“ naznačil Jana-
ta. Doplnil, že v srpnu letošního roku 
město vypsalo výběrové řízení na 
dodavatele elektronických informač-
ních tabulí.

„Elektronické desky budou dvě, pro-
tože máme dva objekty, kde sídlí městský 
úřad. Jedna část se nachází na Karlově 
náměstí a druhá část na Masarykově 
náměstí,“ poznamenal Janata. Připo-
mněl, že deska musí být podle zákona 
přístupná 24 hodin denně po celý rok. 

Ta hlavní se bude nacházet vedle 
vstupních dveří do úřadu na Masary-
kově náměstí a splní veškeré zákonné 
podmínky o zmiňované dostupnosti. 

„Chceme umožnit lidem, aby nemuse-
li za účelem informací chodit na Masa-
rykovo náměstí. Druhá bude na Karlově 
náměstí, respektive v průchodu z Karlo-
va náměstí na Komenského náměstí,“ 
vysvětlil Janata. 

Netajil, že nebude plnit zákonné 
náležitosti, protože průchod se z bez-
pečnostních důvodů na noc zavírá. 
Tyto desky budou na svých místech 
do konce letošního roku.

Realizace obchvatu 
Další bod zněl, jak pokračuje rea-

lizace obchvatu Třebíče. Ke slovu se 
dostal místostarosta Vladimír Malý. 
Zdůraznil, že na problému město pra-
cuje velice intenzivně.  „Velice nás potě-
šilo stanovisko, že jihovýchodní obchvat 
nemá vliv na životní prostředí,“ pozna-
menal Malý. Netajil, že vše záleží na 
možnosti investic státu. Věří, že v roce 
2018 se začne s přípravou výkupu 
pozemků.

Libušino údolí 
Místostarosta Milan Zeibert začal o 

svojí vizi rozvoje Libušina údolí zce-
la jinak. Vyjádřil radost, že se do této 

lokality vrací život, a že si zaslouží vel-
kou pozornost. 

„Čtěte, co vidíte o rozvoji Libušina 
údolí, a já budu mluvit o něčem troš-
ku jiném,“ řekl na úvod. Připomněl, 
že Český rozhlas odvysílal reportáž 
o tomto údolí v tipech na výlet, které 
obyvatelé Třebíče považují za samo-
zřejmé. Redaktory upoutala jeho výji-
mečnost.

Poukázal, že v době jeho dětství bylo 
Libušino údolí rájem dětí. Lyžovalo se 
tam, hrál hokej. Vzpomínal, kdy touto 
lokalitou chodil i na taneční hodiny.  

„Před patnácti lety jsem si tam byl 
po práci zaběhat. Za společníky jsem 
měl divné postavy, které se tam mota-
ly. Vybraly si tuto lokalitu proto, že tam 
nikdo nechodil,“ vzpomínal Zeibert. 
Velice ho těší, že v posledních letech 
tam přibývá lidí rozhodně ne toho-
to typu. Proto věří, že si toto údo-
lí pozornost města zaslouží. Vedení 
města osvětlilo šest problémů, které 
byly ověřeny v následné anketě mezi 
obyvateli. 

Požadavky mládeže 
Letošního, už šestého Fóra, se účast-

nilo zhruba sto Třebíčanů. Nejhustěji 
obsazený stůl mládeže označil za nej-
větší problémy města chybějící skate 
park, uvítali by více výměnných jazy-
kových pobytů, stojany na kola u škol 
a skákací arénu. 

Jejich nápady se týkaly různých 
oblastí, od dopravy počínaje, ekologií 
konče. Uvítali by také osvětlení Libu-
šina údolí, více cyklostezek, i posílení 
hlídek Městské policie v Kočičině a 
židovské čtvrti.

Po anketě budou všechny výsledky 
sečteny a předloženy radě a zastupi-
telstvu města. Připomínky účastníků, 
zapsané u jednotlivých stolů, budou 
zpracovány do Plánu zdraví a kvali-
ty života, a na jejich řešení bude mít 
město dalších dvanáct měsíců.

Vybrané problémy z Fóra, které se 
budou ověřovat anketou:

Pěší propojení do Poušova od rybní-
ka Kuchyňky

Zkapacitnění silnice přes Poušov
Zklidnění dopravy v západní části 

Karlova náměstí
Zřízení funkce městského architekta 

ve veřejném řízení
Řešit bezpečnost v rizikových lokali-

tách – bezdomovci
Zvýšení kontrol městské policie - v 

Libušině údolí, na Polance a v ulici 
Znojemská

Zvýšit osvětu, postih majitelů psů, 
kteří neuklízejí po svých psích mazlíč-
cích

Pořízení kontejnerů na kov
Umístnění veřejného dalekohledu 

na vyhlídkové místo
Turistický vláček
Chybí chráněné bydlení pro osoby s 

postižením
Nedostatek pracovních příležitostí 

pro rodiče po rodičovské dovolené a 
osoby nad 50 let

Realizace skate parku, pumptrack na 
Záhumenici + bike park

Stojany na kola u škol
Projet Jump aréna - skákací aréna
Více dotovaných jazykových poby-

tů pro studenty - jako byla například 
Čína

U STOLU mládeže diskutovaly  o problémech v Třebíči i tyto tři sličné dívky. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Studenti žádají stojany na kola
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Sleva na dioptrické obruby platí při zhotovení kompletních brýlí (obruba + skla).
Akce platí od 14. 11. 2016 do odvolání ve všech prodejnách kromě outletu FAOC Štěrboholy. Nelze uplatnit na nákupy v e-shopu.
K jakémukoliv nákupu nad 2 000 Kč získáte dárek: 500 Kč na další nákup slunečních brýlí v min. hodnotě 1 500 Kč po odečtení slevy.

na všechny dioptrické obruby
a sluneční brýle včetně letošních modelů!

Na modely pro rok 2017 sleva 20 %

Dárek

poukázka

na 500 Kč

Nadělujeme • Sleva

Těšíme se na Vás v pobočce FOKUS optik a.s.
Adresa: Karlovo nám. 40, 674 01 Třebíč • Otevírací doba: Po - Pá 8 - 17, So 8 - 11 hod

Tel.: 568 841 035 • E-mail: fokustrebic@fokusoptik.cz

Na Vánoce jsem se jako malé dítě 
začal těšit hned po nástupu do základ-
ní školy. Lehce jsem si spočítal, že do 
kýženého Štědrého dne chybí 30 dní 
v září a v listopadu, 31 dní v říjnu a 24 
dnů v prosinci. Když se to sečte, vychá-
zí neuvěřitelných 115 dní. „Já se snad 
těch Vánoc vůbec nedočkám,“ povzde-
chl jsem si a vrhl se do víru podzimní-
ho života, a na Vánoce si vzpomněl jen 
občas.

Uplynulo září, uplynul říjen, a inten-
zita těšení se na Vánoce opět nabrala 
na intenzitě. Vždyť do Štědrého dne už 
zbývalo jen 54 dnů. A my se také zača-
li těšit na zimní radovánky. To bylo 
vzrůšo, když vzduchem poletoval prv-
ní sníh, a my se ujišťovali, že už určitě 

neroztaje, a my budeme moci vytáh-
nout sáňky a lyže a brusle.

Strašně nám vadilo, když první sníh 
roztál, a také rybníky se nepokryly pat-
řičnou vrstvou ledu. Na začátku pro-
since do Štědrého dne zbývalo 24 dnů. 
A to už jsem si uvědomil, že prosinec 
není jen štědrý o Vánocích, ale také na 
Mikuláše. 

Jako malé dítě jsem se ho trochu bál 
,a když jsem obdržel plno dobrot, roz-
dělil jsem si je tak, abych každý den 
mohl něco ochutnat, až do vánočního 
cukroví. 

To už jsme každé odpoledne sehrá-
vali líté boje v hokeji, a když přírodní 
ledovou plochu zavalily hromady sně-
hu, pouštěli jsme se s větrem o závod 

ze svahů, co jich okolí mé rodné obce 
Střítež nabízelo. 

Vánoce se blížily kvapem, pro mě 
velice pomalu. Ale pak už byl předve-
čer onoho kýženě vyhlíženého dne, po 
domě vonělo cukroví, se kterým jsem 
mamince pomáhal tou měrou, že jsem 
vážil jednotlivé potřebné suroviny. 

Když jsme my děti byly mladší, tatí-
nek nás odpoledne nalákal na vycház-
ku, aby maminka mohla připravit stro-
mek a vánoční dárky. Nejprve jsme 
se modlili všichni růženec, to byl tak 
trochu trest, protože se modlitba dost 
táhla a já už chtěl vědět, co budu mít 
pod stromečkem.   

Ještě nás čekala rybí polévka a salát a 
kapr, kterého jsem kvůli kostem nerad, 

a tak mi maminka vždycky usmažila 
jíšku, míchaninu z obalů na řízky. A 
pak už jsme se všichni přestěhovali k 
vánočnímu stromku. Bylo to pro nás 
velké překvapení, tehdy se ještě ozdo-
bené stromky nevyskytovaly téměř na 
každém kroku často už od října! 

Z čeho jsem měl největší radost? 
Z knížek. Okamžitě jsem začal hltat 
nové příběhy, televize mě absolut-
ně nezajímala. Vánoční atmosféra mi 
vydržela ještě po celý leden. Pak jsem 
se začal těšit na Velikonoce, na pouť, 
na vyschlý plácek, kde jsme mohli hrát 
fotbal, na léto, a až najednou, v hodně 
dospělém věku, jsem si uvědomil, že 
tím těšením se na budoucno mi ten 
život nějak rychle utekl.   -zt-

Čas předvánoční, to bylo období těšení
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Plošný zákaz používání zábavné 
pyrotechniky schválilo zastupitelstvo 
v Třebíči. „Používání zábavné pyro-
techniky je obecně velký problém,“ upo-
zornil radní Pavel Heřman. 

Připomněl, že zejména v době od 
oslav Mikuláše nejméně do oslav 
Nového roku obyvatelé města proží-
vají záblesky a výbuchy téměř denně.

„Pokud není vyhláška, takové věci se 
postihují velice těžce,“ upozornil. Neta-
jil, že po zákazu volali obyvatelé i 
pomocí petice. 

Připustil, že o problému se disku-
tovalo zhruba dva roky. Vedení měs-
ta se domluvilo, že takový předpis je 
potřebný. „Vyhláška je velice stručná,“ 
konstatoval Heřman.

Zdůraznil, že nelze zaměňovat 
zábavnou pyrotechniku s ohňostroji. 
Ty jsou specifi kovány přímo v záko-
nu. „K zákazu město vydalo mapku, 
kde všude se tato zábava nesmí provo-
zovat,“ naznačil Heřman. 

Ta vyznačuje oblasti, které mají nej-
větší hustotu obyvatel, oblast kolem 
nemocnice, kolem škol, kolem spor-
tovních zařízení a podobně.

„Nemůžeme vyhláškou pokrýt celé 
město. To by odporovalo zákonům, a 
ministerstvo vnitra by nám ji zrušilo,“ 
vysvětlil Heřman. Vyhláška připouš-
tí jedinou výjimku: 31. prosince a 1. 
ledna. Mapku s textem najdou lidé na 
webových stránkách města. -zt-

Zakázali zábavnou pyrotechniku
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Následující vánoční zvyk je urče-
ný pro svobodné nezadané osoby, 
případně pro rozvedené nezadané 
osoby. Velice jednoduše zjistí jméno 
svého životního partnera. A jedná se 
o zcela jednoduchou metodu.

Patřičný zvědavec si nastříhá dva-
náct malých lístečků, na které napí-
še dvanáct jmen protějšků, o kterých 
si myslí, že by se později mohli stát 
jeho trvalými partnery. Lístečky peč-
livě uloží 12. prosince pod polštář. 

Pak stačí každý den rány vytáh-
nout jeden lísteček a aniž by se na 
něj dotyčná osoba podívala, musí ho 
zahodit a ještě lépe spálit. Na Štěd-

rý den ráno zbude pod polštářem 
poslední lísteček se jménem toho 
pravého nebo té pravé. Člověk si tak 
nadělí první dárek hned po svítání. 
Nebo před ním.

Pozor, nevyplatí se švindlovat, 
například napsat na dvanáct lísteč-
ků dvanáct stejných jmen. Nebo líst-
ky pod polštářem rozvrstvit tak, aby 
bylo zcela jasné, který bude posled-
ní. 

Tady nastává role rodiny, která má 
právo přes den vše promíchat, ovšem 
za předpokladu, že se na jednotlivé 
lístky také nepodívá. Tak šťastnou 
ruku. -zt-

Jak zjistit jméno partnera
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TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

ZDARMA
KALHOTY!
NOVÉ
KABÁTY!

www.modaprostejov.cz

K jakémukoliv zakoupenému dámskému nebo
pánskému kabátu si můžete vybrat zdarma
pánské kalhoty bez ohledu na jejich cenu!!!
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Služby LSPP stomatologické na PROSINEC 2016
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

Městská knihovna

3. 12. sobota  MUDr. Machová Eva    Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
4. 12. neděle  MDDr. Vodička, MUDr. Štěpánek Aleš, Na Potoce 78   Třebíč  568 844102
10. 12. sobota  MDDr. Vodička, MUDr. Štěpánek Aleš, Na Potoce 78   Třebíč  568 844102
11. 12. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  Náměšť n. Oslavou  568  620 248
17. 12. sobota  MDDr. Blažek Jan   Sv. Čecha 840/39   Třebíč   568 844002
18. 12. neděle  MUDr. Tomková Alena - dent s.r.o Vltavínská 1346  Třebíč  568 844296
24. 12. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou   568  620 248
25. 12. svátek  MDDr. Vodička Petr MUDr. Štěpánek Aleš Na Potoce 78  Třebíč  568 844102
26. 12. svátek  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou   568  620 248
31. 12. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou   568  620 248
1.1. svátek  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou   568  620 248

Klub seniorů

Provozní doba o vánočních svát-
cích: pátek 23. a 30. prosince: ústřední 
budova a pobočka Modřínová – ote-
vřeno pouze do 15:00 hod. 

Všechny ostatní dny na všech odděle-
ních: běžný provoz.

Francouzský klub 2016
Čtvrtek 1. prosince, 17 hod., 

hudební oddělení. 
Večer francouzské hudby a poezie 

- Vítězslav Podrazil, komorní soubor 
Atlantis Collegium - Umělecký před-
nes Jan Šťastný - Slavnostní předvá-
noční koncert k zakončení 8. ročníku 
Francouzského klubu.

Pátek 2. prosince, 17 hod., hudební 
oddělení. 

Vánoční koncert skupiny Dvor-
kaři

 
Neděle 4. prosince
Adventní neděle pro celou rodinu
Vánoční občerstvení zajištěno.
15 hod. - Kouzelné divadlo - Vác-

lavské divadélko - hudební oddělení
16 hod. - Jan Málek: Vepřové hody 

- Slunko Třebíč - sbormistr Helena 
Nosková, klavír Ivana Janíková a Bohu-
mila Hanzalová.

Středa 7. prosince, 18 hod., sál 
hudebního oddělení.

Na vlnách tónů a slov – Miloň 
Čepelka a Josef Person Snětivý 

Čtvrtek 8. prosince, 15.30 hod., 
dětské oddělení.

Dílnička s Monikou: Vánoční tvo-
ření

Čtvrtek 8. prosince, 17 hod., 
hudební oddělení. 

Křest knihy a autogramiáda – 
Antonín Zvěřina

Po knihách Humoresky a Velkolepý 
piknik vydává Antonín Zvěřina třetí 
knihu, s názvem Čtyřčata. Stejně jako 
v Humoreskách se odehrává v nejme-
nované dědině, a občas se tam mihnou 
i stejné postavy. Ale hlavní hrdiny tvo-
ří čtveřice mladíků, kteří spoustu času 
tráví v hospodě   U Modrýho čmoudu. 
Jednou, když nemají peníze, je napad-
ne založit, bez všech zkušeností, rocko-
vou skupinu. A malér je na světě. Není 
divu, že se do děje zapojí celá dědina 
včetně starosty Půlpoupěte.  Na akci 
bude možné si knihu zakoupit a nechat 
si ji autorem podepsat.

Pondělí 12. prosince, 9 hod., 
hudební oddělení.

Pátek 9. prosince v 15 hodin – 
Národní dům, velký sál

Mikulášská taneční zábava
K tanci a poslechu hraje KS Kvartet

Úterý 20. prosince ve 14 hodin – 
Národní dům, velký sál

Vánoční posezení

Pořady pro děti a mládež 
Čtvrtek 8. a pátek 9. prosince vždy 

v 8.30 a 10.15 hodin, Národní dům – 
pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ

Vánoční kouzlo – vánoční příběh v 
podání herců Divadýlka KUBA z Plz-
ně.

Středa 14. prosince v 10 hodin, 
divadlo Pasáž – pro žáky 2. stupně ZŠ

Z Povídek malostranských – 
jevištní adaptace čtyř povídek Jana 
Nerudy. Hrají herci Divadla Náměs-
tíčko z Prahy.

 Architektura v českých zemích 
včera a dnes. 9. část. Památky UNES-
CO v českých zemích II. Přednáší Ing. 
arch. Lubor Herzán. 

Pátek 16. prosince, 14 hod., hudeb-
ní oddělení. 

Překládáme s Janou Montorio
Vyhlášení výsledků soutěže překladů 

v žánru literatury young adult pro stu-
denty angličtiny středních škol a jazy-
kových škol Kraje Vysočina ve věku od 
15 do 20 let.

Pondělí 19. prosince, 9 hod., 
hudební oddělení.

Slovinsko – země, kde je všeho tro-
chu - Ondřej Herzán.

Akce na pobočce Modřínová
Úterý 6. prosince, 16 hod., poboč-

ka Modřínová. 
Mikulášská nadílka, spojená s 

vystoupením žáků ZŠ a MŠ Na Kop-
cích.

Středa 14. prosince, 10 hod., Dům 
seniorů, Manž. Curieových.

Předvánoční hudební pásmo žáků 
ZŠ a MŠ Na Kopcích.

Středa 14. prosince, 16 hod., 
pobočka Modřínová. 

Vánoční koncert - Slunko Třebíč.
Tradiční vystoupení Sluníček, nej-

mladších členů souboru.

Sobota 17. prosince, 8.30 – 11.30 
hod., pobočka Modřínová.

Vánoční dílničky.

Výstavy:
Danuščiny obrazy
Do 4. ledna 2017, sál hudebního 

oddělení.
Výstava obrazů Dany Horčičkové. 

Vernisáž v úterý, 6. prosince 2016, v 17 
hod.

Vesmír – za hranicí všedního světa
2. prosince 2016 – 31. ledna 2017, 

pobočka Borovina.
Práce klientů Denního centra Barev-

ný svět

Vánoční a zimní výrobky školní 
družiny ze ZŠ a MŠ Na Kopcích 

1. – 30. prosince 2016, pobočka 
Modřínová 

Výstava prací dětí. 

Sváteční atmosféru nyní navozu-
je Galerie Malovaný dům v Třebíči. 
Návštěvníci se mohou těšit na tra-
diční vánoční dekorace, rukodělné 
výrobky, umělecká díla s příslušnou 
tématikou. Nechybějí betlémy, hrač-
ky, dřevořezby ani vánoční ozdoby. 

Vernisáž výstavy se uskutečnila 
ve středu 23. listopadu. Zaplněnou 
výstavní síň potěšily programem děti 
z Mateřské školy Demlova. Úvod-
ní slovo pronesl náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina Pavel Pacal. „Vánoč-

ní tradice se pozvolna stávají minulos-
tí. Vždyť například tradiční pohlednice 
nahradily sms zprávy i jiné možnosti 
komunikace,“ poznamenal. Netajil, 
že v některých prodejnách se už v 
září objevuje vánoční výzdoba, často 
velice nevkusná. 

„Jsem proto rád, že městské kultur-
ní středisko tuto výstavu připravilo. 
Navodí mezi lidmi vánoční atmosfé-
ru,“ doplnil Pacal. Výstava potrvá v 
prostorách Malovaného domu do 
neděle 8. ledna příštího roku.  -zt-

ZAPLNĚNOU výstavní síň potěšily děti z Mateřské školy Demlova.
 Foto: Antonín Zvěřina

Začala vánoční výstava

Třebíčská rodačka Aneta Krát-
ká vystavuje do úterý 20. prosince v 
předsálí Národního domu v Třebíči. 
Narodila se 21. května 1992. Od dět-
ství se věnuje kresbě, malbě a kerami-
ce.

Střední umělecká škola grafi cká 
v Jihlavě ji seznámila s dalšími prv-
ky uměleckého světa, a to hlavně se 
sochařskou prací. Sochařství se věno-
vala na vysoké škole na Ostravské 
univerzitě pod vedením akademické-
ho sochaře Maria Kotrby a doc. Mgr. 
Jaroslava Koléška, ArtD. 

V roce 2014 získala titul BcA.- baka-
lář umění, a o dva roky později titul 
MgA. - magistr umění. V Ostravě 
vystavovala společně se svými kole-
gy v kulturním centru COOLTOUR 
(2013), nebo ve Zbrašovských ara-
gonitových jeskyních v Teplicích nad 
Bečvou (2014).

Během studijního pobytu ve Fran-

ANETA KRÁTKÁ. Foto: archiv MKS

Vystavuje rodačka Aneta Krátká

cii se utvrdila ve fi gurativní tvorbě, ze 
které vychází i její diplomová práce s 
názvem Království za koně, která byla 
v tomto roce k vidění na výstavě v 
národní kulturní památce Důl Michal 
v Ostravě, nebo na výstavě Diplomky 
2016, taktéž v Ostravě. Součástí je-
jí diplomové práce bylo i mramorové 
sousoší s názvem Milenci, které je na 
této výstavě k vidění.  -zt-
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alternator cz
tel  33 3 00

www.nakopcich.cz

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit
E: janik@tts.cz, M: 724 325 003www.nakopcich.cz

Nových 12 domů
IV. etapa výstavby řadovek v Třebíči

Prodej IV. etapy řadových domů Na Kopcích byl již 
spuštěn.

Domy budou dokončeny do konce listopadu 2017.

Na začátek příštího roku je naplánováno zdražení 
těchto domů, a tak neváhejte a zakupte je již nyní za 
výhodnou cenu.

Na webových stránkách projektu naleznete kompletní 
informace o cenách a dispozicích domů.
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Třebíčské centrum

Klub zdraví

Divadla, koncerty, 
přednášky

Akce Muzea Vysočiny

Výstavy

Kino Pasáž
UPOZORNĚNÍ: KINO PASÁŽ 

OD 23. 12. - DO 26. 12. 2016 A 
OD 30. 12. 2016 – DO 1. 1. 2017 
NEPROMÍTÁ!!!

Od čtvrtka 1. do čtvrtka 8. pro-
since

ANDĚL PÁNĚ 2
Premiéra rodinné fi lmové pohádky 

ČR. 
Začátky představení v 17 hod., 

pátek – neděle v 17 i v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 5. do středy 7. pro-
since

SANTA JE POŘÁD ÚCHYL! 
Premiéra pokračování divácky 

úspěšné, vánočně nekorektní kome-
die USA.

Začátky představení v 19.30 hod. 
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pátku 9. do středy 14. prosin-
ce

LICHOŽROUTI
Repríza rodinného animovaného 

fi lmu o radostech a strastech zlodějů 
ponožek.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 9. do neděle 11. pro-
since

PAŘBA O VÁNOCÍCH
Premiéra komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 12. do středy 14. 
prosince

HOLOGRA M PRO KRÁLE
Premiéra romantického dramatu 

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

Od čtvrtka 15. do neděle 18. pro-
since

TROLLOVÉ
Repríza animovaného fi lmu USA 

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

Od pátku 16. do úterý 20. pro-
since

Pátek – neděle v českém znění, 
pondělí - úterý v originálním zně-
ní s titulky

ROGUE ONE: STAR WARS 
STORY 3D

Premiéra akčního sci-fi  USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 19. do čtvrtka 22. 
prosince 

Pohádky pro Emu
Repríza romantického příběhu 

ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od středy 21. do čtvrtka 22. pro-
since

INKA RNACE
Premiéra hororu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 1. prosince 

Pátek 2. prosince od 17 hodin: 
Rovnováha ve výživě aneb Aby 
nám nic nechybělo, ani nepřebý-
valo 1. díl.

Sobota 3. prosince od 17 hodin: 
Rovnováha ve výživě aneb Aby 
nám nic nechybělo, ani nepřebý-
valo 2. díl

Neděle 4. prosince od 17 hodin: 
Rovnováha ve výživě aneb Aby nám 
nic nechybělo, ani nepřebývalo 3. díl

Po všechny dny přednáší Roman 
Uhrin.

Sobota 10. prosince od 17 hodin: 
Umění komunikace

Přednáší David Kogut Bth - sou-
částí programu bude soutěž s odmě-
nami pro účastníky.

Místo konání: Adventní dům, 
Jungmannova 16, Třebíč.

DÁNSKÁ DÍVKA 
Premiéra dramatu Velké Británie/

USA.

Čtvrtek 8. prosince
BOJ
Premiéra dramatu Dánska, kte-

ré si hned po uvedení na festivalu v 
Benátkach vysloužilo nominaci na 
Oscara za nejlepší cizojazyčný fi lm.

Čtvrtek 15. prosince
RODINKA  BÉLIEROVÝCH
Premiéra komediálního dramatu 

Francie/Belgie.

VÁNOČNÍ NADÍLKA 
Úterý 27. prosince ve 2D, středa 

28. prosince - čtvrtek 29. prosince 
ve 3D 

ZPÍVEJ
Premiéra rodinné animované 

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

Do 20. 12. Aneta Krátká – obrazy 
a sochy – Předsálí Národního domu.

Do 8. 1. 2017 Třebíč očima foto-
grafů - Výstavní síň Předzámčí.

Do 8. 1. Vánoční výstava - Galerie 
Malovaný dům.

Do 15. 1. Vánoční výstava bet-
lémů – betlémy z Ústí nad Orlicí a 
Třebíče – Zámek Třebíč, konírna

Do 15. 1. Tomáš Blažek – Lidé z 
Vysočiny – výstava fotografi í – Gale-
rie Ladislava Nováka.

1. - 21. 12. Strom splněných přá-
ní - Pomůžete nám splnit dětské sny 
a přání?

2. 12. 15.30 – 17 Mikulášská 
nadílka

6. 12. 10.30 – 12 Vánoční „kuba“ 
(kurz zdravého vaření)

8. 12. 10.30 - 11.30 Vánoční 
pohlednice (dopolední tvoření)

13. 12. 10.30 – 12 Pomoc dru-
hým není jen o penězích

15. 12. 10.30 – 11.30 Skleničko-
vé svícínky (dopolední tvoření)

20. 12. 8 – 17 Daruj radost - děti, 
rodiče i prarodiče společně

Sobota 3. 12. v 17 hod. – divadlo 
Pasáž 

Pro rodiče s dětmi
Kateřina Dušková, Barbora Jando-

vá: Vánoční punč
Pondělí 5. 12. v 16.30 hod. – Kar-

lovo náměstí
Mikulášská nadílka, spojená s roz-

svícením vánočního stromu
Úterý 6. 12. v 19 hod. – Národní 

dům 
III. koncert HS
Spirituál Kvintet
Čtvrtek 8. 12. 19 hod. – divadlo 

Pasáž
III. představení ab. sk. B
Hánusz Miró: Smolíkovi a jejich 

podivuhodné dobrodružství

Pátek 9. 12. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž

Travesti skupiny Screamers a 
Techtle Mechtle

Vánoční speciální

Neděle 11. 12. Varhanní benefi ční 
koncert duchovní hudby v 16 hod. 
- kostel sv. Martina – vystoupí Ond-
řej Mucha

Neděle 11. 12. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž     

Hradišťan & Jiří Pavlica 

Úterý 13. 12. v 19 hod. – Národní 
dům 

Gerald Clark Blues Band (JAR/
CZ)

Gerard James Clark (JAR) – kyta-
ra, zpěv, Jiří Maršíček – kytara, zpěv, 
Lukáš Kytnar – baskytara, Tomáš 
Hobzek – bicí 

Čtvrtek 15. 12. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž 

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Milan Uhde, Miloš Štědroň: Bala-

da pro banditu
Pátek 16. 12. v 18 hod. – divadlo 

Pasáž   
Vánoční pohoda VI.
Třebíčská rodačka Radka Blatná 

Dokulilová, folkový zpěvák Josef Vala, 
pěvecký sbor Slunko.

Pátek 16. 12. – pátek 23. 12. – Kar-
lovo náměstí

Vánoční náměstí
Tradiční vánoční trhy, bohaté občer-

stvení, kulturní program.

Sobota 17. 12. od 10 do 17 hod. – 
Zadní synagoga

Chanuka – oslava židovského svátku

Sobota 17. 12. v 18 a 19 hod. – 
bazilika sv. Prokopa

Večerní kostýmované prohlídky 
baziliky sv. Prokopa

Neděle 18. 12. v 17 hod. – Zadní 
synagoga 

Cordial String Quartet
Třebíčské smyčcové kvarteto se svý-

mi hosty

Neděle 1. 1. 2017 v 16.30 hod. – 
Karlovo náměstí

Novoroční ohňostroj
16.30 – 17 hod. – DJ RUDYS – 

hudební produkce
17 hod. – proslov starosty města 

Třebíče Pavla Janaty
17.05 hod. - ohňostroj

6. 12.  - přednáška T. Knoze - 
Moravský renesanční zámek mezi 
praktickou funkcí a symbolickou řečí 
– 17.30 hodin.

8. 12. - slavnostní uvedení hudeb-
ního nosiče Lidové písně z Podho-
rácka od 17:30 hodin v Kamenném 
sále.

10. 12. - kostýmované prohlídky 
ve 14 a 15 hodin.

10. 12. - do muzea za čertem v 15 
hodin - program pro rodiny s dětmi.

18. 12. - vánoční dílničky 14 až 17 
hodin.

27. prosince - vánoční dílničky 
14 až 17 hodin.

1. - 21. 12.    Pomáháme dětem a 
potřebným - prodej výrobků Denního 
stacionáře

1. - 21. 12.  Strom splněných přání
1. 12.  10.30 – 12 Mikulášská nadíl-

ka pro nejmenší 
1. 12. 15.30 – 17 Mikulášská besíd-

ka s nadílkou
2. 12.   8 – 14 Klub Batole: Děláme 

radost druhým - tvoříme a pomáhá-
me

2. 12.    12 – 16 Bazárek hraček a 
dětských divadel

2. 12.    18 – 20 Muzikoterapeutic-
ká relaxace - osobní příběh duše

5. 12. 10 – 16 Město Třebíč: 
Adventní jarmark - prodej výrobků

5. 12.    10.30 – 12 Klub Miminko: 
Znakovat umí každé dítě

6. 12.    10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Bezlepkové vánoční 
cukroví

8. 12.    10.30 – 12 Proč je důležité 
plánovat aneb Vánoce bez stresu

8. 12.    15.30 – 16 Kurz zdravé-
ho vaření - téma: Bramborový salát 
s celerem a cibulí

8. 12.    18 – 20 Rukodělný kurz: 
Zdobení perníčkových stromečků

9. 12.    10.30 – 12 Klub Batole: 
Nosí dárky Ježíšek?

10. 12.    14 – 17 Tvořivé odpoled-
ne: Zvonečky z pedigu 

11. 12.    17 - 19 STŘED: Zdobení 
vánočních stromků (koná se v Klubu 
Hájek)

12. 12.    8 – 12 Denní rehabilitační 
stacionář: Vánoční gelové svíčky

12. 12.    10.30 – 12 Klub Miminko: 
Společné hry s padákem

12. 12.    14 - 16 MUM-AUT setká-
ní rodičů s dětmi s poruchami autis-
tického spektra

13. 12.    10.30 – 12 Vánoční varia-
ce (společné vyrábění dekorací)

14. 12.    17 - 18 Česko zpívá koledy 
- Společná besídka rodičů a dětí

15. 12. 14.30 - 16 Zdravá dílna: 
Ovesné sušenky s ovocem

16. 12. 10 – 12 Klub Batole: 
Vánoční příběhy – přibližování Vánoc 
pohádkou (akce pro celé rodiny)

19. 12.    10.30 – 12 Klub Miminko: 
Předvánoční posezení se zdravým 
cukrovím

19. 12.    14 - 16 Specifi cké poru-
chy učení

20. 12.    10.30 – 12 Daruj radost 
- koledy, pohádky a společné sdílení 
radosti

Centrum DaR
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Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2017

Možnost prohlídky naší školy pro jednotlivce i skupiny.
Bližší informace: +420 567 584 142, www.helenin.cz

Propojení světa
financí, umění
a reklamy…

Arts
management
jediný obor v ČR

Střední průmyslová škola Třebíč 
v roce 2016 myslela na budoucnost 
svých žáků mj. při tvorbě a realiza-
ci projektů „Adaptací k prevenci“ a 
„Nikdo nechce špatný osud. Jak se 
mu vyhnout?“ Projekt zaměřený na 
adaptaci pomohl v realizaci adaptač-
ních pobytů celkem pro 327 žáků prv-
ních ročníků všech našich oborů. Pro-
jekt „Nikdo nechce špatný osud“ pod 
sebou skrývá přednášky, besedy, zkrát-
ka akce zaměřené na prevenci riziko-
vého chování. Velký ohlas mělo setká-
ní s Peterem Freestonem, asistentem 
hudební legendy Freddieho Mercury-
ho, který trpěl nemocí AIDS. Hlavním 
tématem bylo předcházení této nemo-
ci, na kterou se i přes vzrůstající počet 
HIV pozitivních zapomíná. Z dalších 

akcí můžeme 
uvést rovněž velmi kladně hodnoce-
né besedy s PaeDr. Auerovou o pro-
bační a mediační službě, intervenč-
ní a poznávací programy pro třídy. V 
prosinci naše žáky ještě čeká mj. diva-
delní představení Memento, program 
Občanské poradny Třebíč „Nebuď 
bílým koněm“ a beseda o důsledcích 
užívání návykových látek s Mgr. Krai-
nerem a ženou, která se úspěšně doká-
zala vymanit z pout závislosti. 

Tyto projekty fi nančně podpořilo 
Zdravé město Třebíč.   (PI-t12-spsD)

PRO ŽÁKY TO NEJLEPŠÍ
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SPORTOVN MANAGEMENT
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Mezi žádané studijní obory školy 
patří obchodní akademie, cestov-
ní ruch a hotelnictví, které násled-
ně vedou ke studiu na vysokých ško-
lách.  

O studenty je velký zájem mezi fi r-
mami, zaměřenými na obchod a ces-
tovní ruch. Již během studia prak-
tikují v takových zařízeních, jako je 
hotel Hilton v Praze, hrad Karlštejn, 
v expandujících fi rmách typu Mann-
Hummel, ale také např. na minister-
stvu vnitra. 

Podobně je tomu u oborů učeb-
ních, jejichž žáci sklízí úspěchy v 
republikových soutěžích a svojí pre-
zentací na veřejnosti při zajišťová-
ní akcí společenského charakteru 
(např. recepce pro pana prezidenta) 
spoluvytváří vysoký kredit školy.   

Škola se zaměřuje na výuku cizích 
jazyků a studenti si mohou již během 
studia složit mezinárodní Cam-
bridge zkoušky z angličtiny typu 
PET, FCE. 

Každoročně vyjíždí okolo padesáti 
studentů na dlouhodobé pobyty do 
Německa, Řecka, Španělska, Irska, 
ale také např. na Kanárské ostrovy či 
do Finska. 

Škola zajišťuje tyto aktivity z fon-
dů EU v programu Erasmus+ nebo v 
rámci spolupráce školy se zahranič-
ními partnery. 

Kvalitu školy zaštiťují prestižní 

akreditace, které potvrzují vysokou 
kvalitu řízení a vzdělávání. Škola dis-
ponuje mezinárodním certifi kátem 
ISO 9001:2009. 

Také je první školou na Vysočině a 
ojedinělou v České republice, která 
získala mezinárodně uznávaný Cer-
tifi kát odborných škol, udělova-
ný Asociací kuchařů a cukrářů ČR v 
oblasti gastronomie.  

Je to důsledek práce školy s talen-
tovanými žáky, kteří se dostávají na 
odborných olympiádách mezi světo-
vou špičku (zlato v Mnichově, Inn-
sbrucku a Nitře, stříbro v Erfurtu a 
Remeši).  

Nejúspěšnější žáci oboru hotel-
nictví jsou aktivními členy Juni-
orského národního týmu AKC a 
mezinárodního Czech-Slovak Car-
ving Team a reprezentují tak ČR ve 
světě (Švýcarsko 2013, Jižní Korea 
2013, Lucembursko 2014, Německo 
2016). Škola také opakovaně získala 
titul „Nejúspěšnější škola v účet-
nictví České republiky“ a má udě-
lenou značku Kraj Vysočina eBez-
pečná škola.

Škola buduje moderní zázemí, sta-
ví novou tělocvičnu, rekontruuje 
domov mládeže a pro své studen-
ty vytváří ty nejlepší podmínky pro 
jejich profesní budoucnost.

 Mgr. Libuše Kolářová, 
ředitelka

Obchodní akademie a Hotelová 
škola Třebíč je krajským 

Centrem odborného vzdělávání



TIP MĚSÍCE
VINNÁ KLOBÁSA
v přírodním skopovém střívku
vepř. 70 %, žemle 10 %, víno 7 %

JITRNICE-17%

118,-
98,-

UZENÁ
ŽEBRA

-29%

69,-
49,-

VEPŘOVÁ
PEČENĚ

-20%

149,-
119,-

KOŇSKÝ
TOČENÝ
vepř. 78 %

-34%

119,-
79,-

AKCE PROSINEC
platí od 1. 12. 2016 do 3. 1. 2017

DEBR.
ŠUNKA
vepř. 80 %

-23%

178,-
138,-

TŘEBÍČSKÁ
KLOBÁSA
vepř. 80 %

-36%

149,-
95,-

139,-
98,- -30%
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videoBoS - videozáznam Vašeho 
svatebního dne, maturitního plesu, 
firemní prezentace. Letecké video a 
foto z kvadrokoptéry. Studiové zpra-
cování - střih, obrazové efekty. Přepis 
a zpracování videa - rodinných nah-
rávek (VHS, miniDV, HDD kamer atd.) 
a 8 mm filmů na DVD. Více na www.
video-kameraman.cz, Tel.: 608 855 
607

Video

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

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 
internetového 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
Kosmetika

Koupím

Zaměstnání

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, ren-
ovace parket, průmyslové lité podlahy, 
včetně dodání materiálu. www.pod-
lahyvysociny.cz. 
Z. Dvořák, tel.:  775 355 521

Podlahářské práce

Koupím starý nábytek i z půdy, hodiny, 
betlém, hud. nástroje, mince a bank-
ovky, reklamní cedule, vyznamenání, 
nože, šperky, stříbrné předměty, příbory, 
hračky,  i celou pozůstalost. Dobře 
zaplatím. Tel. 603 146 473

Vyklízíte dům, byt, chalupu? Koupím 
i celou pozůstalost. Nábytek, nádobí, 
příbory, sklo, porcelán, knihy, fotografie, 
lustr, obrazy, náboženské předměty, 
mince, bankovky, odznaky, hodinky, 
staré zbraně, betlém a vánoční ozdoby. 
Vše vojenské, myslivecké. Jakoukoliv 
sbírku - vše do roku 1989. Tel.: 724 468 
171

Koupím staré hračky na baterku, 
klíček, bovden, auta, vlak, loď, pásák, 
dělo, vojáčky, stavebnice, hry, kostky, 
panenky, kočár aj. Dobře zaplatím. Tel.: 
603 146 473

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

Napeču vám domácí zdravé 
cukroví pro pejsky či připravím
dárkové balíčky, vodítka, přetahovadla.
www.facebook.com/PejskarnaTrebic
telefon: 721 637 842
e-mail: PejskarnaTrebic@seznam.cz 
zachovat řádkování !

Čištění koberců

Domácí cukroví pro psy

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.

CHCETE VE VAŠEM ŽIVOTĚ 
ZAŽÍT BOD ZLOMU?

Máme pro vás Access Bars - dotek-
ová terapie, které mění životy lidí k 
lepšímu.

Jedná se o 32 bodů na hlavě a 
přikládáním prstů se aktivují, jež 
reprezentují oblasti našeho života  
např. tělo, peníze, komunikace, 
uzdravování, kreativita, radost, 
vztahy, klid, vyrovnanost, ...

Pokud se bodů lehce dotýkáme, tělo 
začne odpočívat  a konečně uvolní 
„bloky“, které způsobovaly stagnaci.

Celý svůj život procházím s lehkostí, 
radostí a láskou.

Veškrnová Andrea, 
+420 777 668 503
Karlovo nám. 19/13, Třebíč
www.symetrio.cz, 
www.kosmetika-trebic.cz

SYMETRIO ...hezká pro sebe
* expert na permanentní make-up 
   a vláskování obočí
* kosmetické lázně, kosmetika
* poradenství, kurzy, školení
* dárkové poukazy

Přijmeme řídiče sk.B, na rozvoz po 
Vysočině. Plat 22-28 tis.Tel: 605 255 139
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Třebíčský domácí hospic 
je v Kraji Vysočina naprosto 
ojedinělý. 

 Antonín Zvěřina
 
Setkání se smrtí je silný a zvlášt-

ní zážitek, ale není třeba se ho bát. 
Citace ženy, se kterou jsme se setka-
li při hledání informací o hospicové 
péči. 

Kraj řeší koncepci jejího zajištění, 
VZP jako jediná zdravotní pojišťov-
na fi nancuje testovací pilotní pro-
jekt, veřejnost slýchá dohady o tom, 
zda stavět kamenný, či podporo-
vat tak zvané domácí hospice. Kdo 
ale nepřišel přímo do styku s lidmi 
zajišťujícími tuto službu, má často 
jen velmi obecné a malé povědomí o 
tom, co se za názvem hospic skrývá.

Zásadní rozhodnutí         
„Maminka dochovala doma své rodi-

če i manžela a přála si totéž. Několi-
krát vyplnila žádost o přijetí do domo-
va důchodců, ale následný krok vždy 
odložila“ popisuje Milada Červenko-
vá. Zásadní rozhodnutí muselo přijít, 
když lékaři diagnostikovali mamince 
nádorové onemocnění.  

„Věděla jsem, že je hospic v Olo-
mouci, kde bydlím a pak v Rajhradě. 
V Nemocnici Třebíč, kde byla mamin-
ka hospitalizovaná, jsem se od ošetřu-
jící doktorky dozvěděla o Domácím 
hospici sv. Zdislavy. Rozhodli jsme se 
využít jejich služeb. Na začátku pomá-
haly jen pečovatelky a na konci šlo o 
úplnou hospicovou péči,“ pokračovala 
ve vyprávění paní Milada. Z obec-
ných statistik přitom vyplývá, že 
doma chce zemřít až 90 procent li-
dí, ale podaří se to jen necelým 20 
prcentům z nich. 

Doprovázení v posledních chví-
lích života zajišťují v domácím pro-
středí, takzvané domácí hospice. 
V některých pracují jen pečovatel-
ky a zdravotní sestry. Některé nabí-
zí kompletní paliativní péči zahrnu-
jící kromě zmíněných pečovatelek a 
zdravotních sester i lékaře a terapeu-
tickou, čili duchovní a psychologic-
kou, péči. 

Paní Milada úplnou nabídku Tře-
bíčského charitního hospice přiví-
tala: „Celkový přístup, ochota a pří-
větivost zaměstnanců, pečovatelek a 
sestřiček byl obrovskou pomocí, ale 
skutečnost, že lékař pravidelně dojížděl 
na kontroly a nastavil medikaci tak, 
aby maminka co nejméně trpěla, byla 
neocenitelná. Psychicky nám pomáha-
lo to, že lékař byl 24 hodin denně na 
telefonu, a i když jsme díky vhodnému 
postupu jeho rady prakticky nepotře-
bovaly, ta samotná možnost a ten pocit 
byly velice uklidňující.“  

Přání klientů
O tom, kdo přesně bude péči 

v daný okamžik zajišťovat, rozhodují 
potřeby a přání klientů. Osobní hygi-
enu a společnost nemocnému zajistí 
rodina nebo pečovatelky, zdravotní 
péči sestřičky a postup léčby, medi-
kaci a návštěvy doma specializova-

ní lékaři ve spolupráci s praktickými 
lékaři. 

„Domácí hospic sv. Zdislavy nabí-
zí služby včetně pohotovosti 24 hodin 
denně a sedm dnů v týdnu, a to včetně 
těch lékařských. To byla podmínka pro 
zařazení do pilotního programu VZP 
a ministerstva zdracvotnictví, který 
prošetřuje fi nanční výhodnost zajiště-
ní domácí hospicové péče v porovnání 
s náklady v nemocnicích,“ doplňuje 
informace jeho vedoucí Eva Vráblo-
vá.

Otevírá se tak možnost hrazení 
péče ze zdravotního pojištění, niko-
liv jak je tomu nyní z prostředků 
dobročinných organizací, jejich při-
spěvatelů a klientů. Z České repub-
liky VZP vybrala sedm hospiců, 
z Vysočiny je přitom ten třebíčský 
jediný. Jednou z podmínek byla i 
zajištění lékařem specialistou.         

Paliativní medicína se podle MU-
Dr. Pavla Svobody, primáře Domá-
cího hospice sv. Zdislavy Oblastní 
charity Třebíč, zabývá léčbou nevy-
léčitelně nemocných pacientů se 
snahou o dosažení nejlepší možné 
kvality jejich života.

„Pro nás i pro klienty je lepší, když 
se společně setkáme dříve než skuteč-
ně v posledních dnech. Mnohem lépe 
dokážeme pacienty připravit, stanovit 
plán péče a zajistit v rámci možnos-
tí klidný závěr života. V ideálním pří-
padě je nastavena potřebná medikace, 
jezdíme pravidelně na předem určené 
kontroly a v případě nečekaných kom-
plikací jsme na telefonu a schopni pří-
padně přijet a pomoc,“ říká.

Patřičné vybavení
Ve vybavení má hospic řadu lékař-

ských přístrojů včetně ultrazvu-
ku a EEG, což v případě komplika-
cí zabraňuje nutnosti cestovaní na 

vyšetření do nemocnic. Klient je tak 
absolvuje doma, bez složitého puto-
vání a s tím často spojenou bolestí.    

„Já jsem měla důvěru v paliatra. 
Cítím, že hromady chemie, které někdy 
člověk dostává, aby se udržoval v bez-
východné situaci, nejsou zcela dob-
rou cestou. Pomoc paliativní medicíny 
a přístup lékaře mě v tom přesvědčení 
utvrdil,“ potvrzuje přístup specialis-
tů Milada Červenková. 

Velkou roli sehrála v jejím případě 
i materiální pomoc ze strany hospi-
ce. „Využili jsme i půjčovnu pomůcek. 
Měly jsme sedátko do vany, toaletní 
křeslo, antidekubitní matraci a poloho-
vací lůžko, fr ancouzské hole nahradilo 
chodítko a pak invalidní vozík. V závě-
ru jsme využívaly s maminkou i zdvi-
hací zařízení a sestřičky vozily koupací 
lůžko. Spoustu věcí uhradí pojišťovna, 
ale pro někoho by nutnost nákupu a 
fi nanční zátěž s tím spojená, byla mož-
ná neúnosná,“ dokončuje další roz-
měr pomoci paní Milada. 

„Pokud jsme v kontaktu s rodinou 
včas, je možné pomoc s vybavením i 
s vyřízením příspěvků na péči. Chá-
peme a známe potřeby klientů, stejně 
jako procesy, které je nutné absolvovat. 
Komplikací je, že se o možnosti pomoci 
dozvídáme skutečně na poslední chví-
li a lidé se zbytečně trápí nejen smut-
kem a bolestí, ale i nejistotou fi nanční.“ 
vysvětluje různorodost pomoci hos-
picový primář Svoboda a obrací se i 
k možnosti zajištění duchovní péče, 
nebo psychiatra.

Kněz i psycholog
„Pro duchovní služby využívají rodi-

ny často kněze, na které jsou zvyklé. 
Z pojmu psycholog , či terapeut ma-
jí trochu strach, není to běžná věc, ale 
kdo o něj prozatím požádal, nelitoval. 
Postupně v této oblasti proškolujeme i 
naše sestřičky, což pomáhá jim i klien-
tů,“ vysvětluje Svoboda.  

Podle jeho dalšího vyprávění není 

pro lékaře ani další personál hospice 
extrémně zatěžující směřování pali-
ativní medicíny. Horší je podle něj 
případný bezvýchodný boj o léčbu 
pacienta, která ale nemůže skončit 
úspěchem. V těchto případech je prý 
možnost vyhoření a výčitek, či kriti-
ky rodiny mnohem reálnější.

„Každodenní setkání s koncem živo-
ta je psychicky náročné, ale spokojenost 
a vděčnost, se kterou se setkáváme, je 
velice nabíjející. Kolegy se snažíme stá-
le proškolovat v různých oblastech, aby 
nehrozilo jejich vyhoření a naše služby 
přinášely potřebnou pomoc,“ ujišťuje 
mě Eva Vráblová.    

Ve chvíli, kdy jsme se vydali hledat 
informace o doprovázení a činnosti 
hospiců jsme nečekali, že se setká-
me s nepokrytým nadšením. Stejně 
tak nás překvapila ochota a vstříc-
nost Milady Červenkové mluvit o 
posledních chvílích milovaného člo-
věka. Závěr jejího vyprávění nám vše 
dostatečně vysvětlil.

Velká pomoc
„Lidé se to musí dozvědět, protože 

se jim nabízí velká pomoc. Obavy 
z neznámého, či cizích lidí v bytě jsou 
liché. Jsem přesvědčená, že to tak mělo 
být, že je přirozené být v posledních 
chvílích s milovaným člověkem. Setká-
ní se smrtí je silný a zvláštní zážitek, 
ale není třeba se ho bát,“ nastiňuje. 

Bez podpory Kraje Vysočina a 
dalších donátorů jednotlivců i spo-
lečností by stovky rodin s podpo-
rou Domácího hospice sv. Zdislavy 
nesplnili přání svých blízkých. 

Pilotní projekt Ministerstva zdra-
votnictví ČR, VZP a České společ-
nosti paliativní medicíny ČLS JEP a 
aktuální úroveň péče může napomo-
ci v budoucnu desítkám dalších hos-
piců k zajištění fi nancování a tisícům 
lidí k důstojnému odchodu v milo-
vaném prostředí.      

MILADA ČERVENKOVÁ na snímku s doktorem hospicové péče MUDr. Pavlem Svobodou. Foto: archiv hospicu

Hospic pomáhá lidem na sklonku života
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel.: 776 143 134

3. 12. 2016 Střítež - kolem 
vypuštěné Markovky - Střítež (8 
km), možnost prodloužení: Střítež 
- kolem Letiště - Lorenzovy sady - 
památník letce Peřiny - Třebíč (+ 5 
km). Sraz v 9.00 hodin ve Stříteži u 
Řízkovny. Odjezd autobusem z Tře-
bíče z AN (č. 6) v 8.45 (zastavuje žel. 
stanice a Znojemská). Návrat auto-
busem ze Stříteže v 11.00, 13.40, 
nebo příchod do Třebíče.

10. 12. 2016 Třebíč, MHD u 
Kuchyňky - Zámiš - Bažantni-
ce – naučná stezka – Račerovický 
rybník - a) po cyklo do Třebíče (10 
km) nebo b) statek - Pod Besídkou - 
Padrtův mlýn - Třebíč (14 km). Na 

Naučné stezce Bažantnice u lesního 
rybníčku opékání (buřty s sebou). 
Odchod z Třebíče od zastávky MHD 
Kuchyňka v 9.00 hodin.

17. 12. 2016 Rudíkov, žel. sta-
nice - ponorka u Rudíkova - kolem 
zajímavých kamenů přes Raubířské 
skály - Hodov - Nárameč – Trna-
va (13 km), možnost prodloužení: 
Trnava - Třebíč (+ 6 km). Odjezd 
autobusem z Třebíče z AN (č. 4) v 
8.45 (zastavuje Cyrilometodějská, U 
Pekárny). Návrat autobusem z Trna-
vy v 14.26, nebo příchod do Třebíče.

26. 12. 2016 Štěpánský pochod, 
vánoční výšlap, start v Třebíči na 
Karlově náměstí od sochy Cyrila a 
Metoděje v 8.30 hod., společně po 
trase Třebíč - Lubí - Ptáčov - Hos-
tákov - Vladislav (12 km). V Hos-
tákově posezení s občerstvením, 

obdržení pamětních listů. Ve Vladi-
slavi individuální zastavení. Zpátky 
do Třebíče: a) z Vladislavi odjezd 
vlakem v 11.06, 13.06, 15.09, 17.06, 
b) pokračovat pěšky přes Hluboček 
a Palečkův mlýn (+ 9 km).

30. 12. 2016 Vladislav - Střížov 
- Slavičky - Dolní Vilémovice - 
Zárubice – Svatocheň (15 km). 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
8.39. Nebo Dolní Vilémovice - Záru-
bice – Svatocheň (7 km). Odjezd 

autobusem z Třebíče od Úřadu práce 
v 11.00 hodin. Ve 14.00 hodin účast 
na setkání v lese Svatochni u staro-
bylého památného dubu, který se 
nachází ve středu pomyslného kruhu 
vesnic Račice, Zárubice, Mysliboři-
ce, Odunec a Krhov. U dubu bude 
oheň, opékání buřtů a přípitek. Na 
autobus v 16.20 do Myslibořic 2 km.

31. 12. 2016 Na Pekelňák, trasu 
si každý volí sám, sraz u rozhledny 
v 11.00 hodin. -zt-

Letos v anketě o nejlepšího 
atleta Třebíče se objeví nové 
jméno. 

 Milan Zeibert

V pátek 9. prosince bude v zasedací 
místnosti třebíčské radnice vyhlášen 
vítěz už 23. ročníku ankety Atlet Tře-
bíče. Je téměř jisté, že k  dosavadním 
premiantům (1994 Iva Skorocká, 
1995 Petr Nožička, 1996 Jan Krato-
chvíl, 1997 a 1998 Lucie Sichertová, 
1999 a 2001 Jiří Kliner, 2000 a 2003 
Jaroslav Růža, 2002 Petr Svoboda, 
2004 Petra Ludanyiová, 2005 a 2006 
Martin Hošek, 2007 Petr Daněček, 
2008 a 2010 Josef Rygl, 2009 Ond-
řej Sobotka, 2011–2014 Jiří Sýkora, 
2015 Bára Doležalová) přibude nové 
jméno. 

Loňská vítězka Bára Doležalo-

vá vzhledem ke studijním povin-
nostem absolvovala pouze dvě kola 
druholigové soutěže družstev, mílař 
Josef Rygl se může pochlubit pouze 
osmým místem z MČR a sedmým ze 
Zlaté tretry, a další jména ze sezna-
mu patří buď závodníkům, kteří už 
v Třebíči nezávodí, nebo závodní 
činnost ukončili. 

Výjimkou je Jiří Kliner, který si i 
jako vedoucí prvoligového družstva 
mužů, a zároveň úspěšný trenér, stá-
le udržuje vysokou výkonnost. Spíše 
než on se však mezi nejlepšími obje-
ví jeho svěřenci. 

Týká se to především Tobiá-
še Dvorského, žákovského mistra 
republiky v běhu na 150 m v hale 
a na 60 m na dráze, stříbrného na 
šedesátce v hale a stopadesátce na 
dráze, a navíc bronzového v devíti-
boji. Dále mistra republiky junio-
rů v sedmiboji v hale a stříbrného 

Hledá se vítěz 23. ročníku ankety Atlet Třebíče

Třebíčský oddíl  bojového umění 
Taekwon-do ITFKoguryo se zúčastnil 
Mistrovství České republiky Taekwon-
do ITF v Brně. Soutěže se zúčastnilo 
rekordních 491 závodníků z 28 škol 
taekwonda z celé republiky. 

Za třebíčský oddíl se soutěže zúčast-
nili závodníci: Vojtěch Čech, Filip 
Matoušek, Pavel Vobůrka, Martin 
Matoušek, Alžběta Adámková, Lukáš 
Stručovský, Kristýna Filipová, Patrik 
Mikeš, Patrik Šimek, Tomáš Mikeš, 
Jiří Matoušek, Vojtěch Fiala, Tomáš 
Sotolář, Pavel Zejda, Rudolf Matou-
šek (kouč), Jaroslav Mašek (kouč) a 
Michal Kobylarz (rozhodčí). 

Velkým úspěchem byly nejen zlaté 
medaile seniorů (V. Fiala, J. Matoušek, 
T. Sotolář), ale také zisk nejcennějšího 
kovu třebíčských mladých závodníků 
K. Filipové a P. Vobůrky. Zlatou teč-

kou nakonec byl zisk prestižního titu-
lu Mistři republiky ve sportovním boji 
týmů.

Celkové výsledky:
Vojtěch Fiala – 1. místo sportovní 

boj, 3. místo silové přerážení
Jiří Matoušek – 1. místo sportovní 

boj, 2. místo technické sestavy
Tomáš Sotolář – 1. místo silové pře-

rážení, 2. místo sportovní boj
Pavel Vobůrka – 1. místo sportov-

ní boj, 3. místo speciální přerážení ve 
výskoku

Kristýna Filipová – 1. místo silové 
přerážení

Lukáš Stručovský – 2. místo tech-
nické sestavy, 3. místo sportovní boj

Tým seniorů (Fiala, Sotolář, J. 
Matoušek, P. Mikeš, Šimek, Zejda) 
– 1. místo sportovní boj, 3. místo silo-
vé přerážení

NA SNÍMKU všichni třebíčští účastníci třebíčského oddílu. Foto: archiv oddílu

Třebíčský oddíl slavil

Krásné umístění a skvělé zážitky si 
přivezl z mistrovství světa veteránů 
v atletice překážkář Spartaku Třebíč 
Petr Veleba. Pro páté místo v kate-
gorii nad 45 let a setkání s klokany 
si zaletěl až do australského Perthu, 
kde stodesítku překážek zaběhl v ča-
se 17,75 s, což je jeho nejlepší letoš-
ní výkon. Kromě krátkých překážek 
zvládl Veleba v Austrálii i překážkář-
skou čtvrtku, na níž mu čas 69,47 
s v chladném a větrném počasí vyne-

sl 4. místo v rozběhu, což na fi nále 
nestačilo.

Z výsledků MS veteránů v atleti-
ce v Perthu: muži nad 45 let - 110 
m přek: 1. Simoes (Brazílie) 15,24, 
2. Zillig (Švýcarsko) 16,46, 3. Cam-
aschella (Itálie) 16,81, 5. Veleba 
(ČR) 17,75. 400 m přek: 1. Vickers 
(USA) 57,50, 2. Sunneborn (Švéd-
sko) 57,79, 3. Ramirez (Španělsko) 
59,21, 4R Veleba (ČR) 69,47.  miz 

Petr Veleba byl pátý na MS 

Tečku za letošní triatlonovou sezó-
nou udělalo slavnostní vyhlášení. Do 
libereckého luxusního Grandhotelu 
Zlatý Lev se v sobotu 26. listopa-
du sjeli nejlepší triatlonisté a triat-
lonistky z tuzemských pohárových 
klání v rámci Českého poháru. 

Toto setkání bylo slavnostním 
dnem pro všechny vyhlášené spor-
tovce a jejich doprovod. Vrcholem 
galavečera bylo vyhlášení ankety 

Král triatlonu. Stali se jimi Vendula 
Frintová a Jan Čelůstka. Mezi účast-
níky měl své zastoupení také oddíl 
triatlonu TJ Spartaku Třebíč. 

V prestižní sérii dlouhých triatlo-
nů s názvem FORD CZECHMAN 
TOUR se umístil na 3. místě v kat. 
M 55-59 let Petr Mejzlík. Slavnost-
ním večerem všechny provedl známý 
spíkr České televize Tomáš Budka.  

 -zt-

Zakončili triatlonovou sezonu

ve vrhu koulí Aleše Svobody, a také 
Veroniky Janíčkové, stříbrné v běhu 
na 400 m překážek a bronzové na 60 
m překážek při republikových šam-
pionátech juniorů a páté na 100 m 
překážek při MČR do 22 let. 

Bez šancí nejsou ani oštěpař Mar-
tin Bartoš, pátý na „republice“ mezi 
juniory, a Renata Procházková, šes-
tá nejlepší dorostenka na třístovce 
překážek. Mezi ně se však jistě vklíní 
koulař Tomáš Vilímek z tréninkové 

skupiny Jana Herese, jehož nejlepší 
letošní vizitkou je bronz z juniorské-
ho republikového šampionátu. 

Výčet závodníků, kteří mají nej-
větší šance promluvit do pořadí na 
prvních místech, doplňuje svěřenec 
Josefa Vomely Ondřej Dolák, pátý 
nejlepší diskař opět z MČR juniorů. 
Ať už skonči letošní anketa jakko-
li, jisté je jedno: jméno vítěze roč-
níku 2016 důstojně doplní stávající 
seznam vítězů.
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