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PŘEDALI HRAČKY: Sbírku hraček, výtvarných potřeb a didaktických pomůcek, kterou Česká inspekce životního prostředí 
každoročně pořádá pro některé z dětských center v České republice, se letos její zaměstnanci rozhodli věnovat Třebíčskému 
centru. Dárky pro děti do Třebíčského centra osobně přivezl ředitel inspekce Erik Geuss. Předal je na slavnostním setkání 
v pátek 16. prosince.  Foto: Antonín Zvěřina

Město Třebíč hledá nový pod-
nik, který by zajistil údržbu ulic 
a chodníků v majetku města. 

 Antonín Zvěřina

Se zimní údržbou na komunika-
cích v majetku města nejsou spoko-
jeni ani obyvatelé, ani vedení Tře-
bíče. Mluvčí Irini Martakidisová 
poznamenala, že veškeré stížnosti se 
řeší s provádějící fi rmou. „Kontroly 
probíhají a budou postupně vyhodno-
ceny,“ nastínila. 

„I já mám pocit, že kvalita zimní 
údržby šla dolů,“ připustil starosta 
Pavel Janata. Upozornil, že provádě-
jící fi rma dala městu výpověď. „Když 
na chyby upozorňujeme, dozvídáme 
se, že má problém s lidmi, že mnozí se 
údržbu teprve učí,“ přiznal Janata. 

I jemu se zdá, že se z údržby třebíč-
ských komunikací vytratila zkuše-
nost. Zdůraznil, že je to jeho dojem, 
žádné objektivní zhodnocení. Neta-
jil, že od lidí zaznamenal nejen stíž-
nosti na prováděnou údržbu, ale i na 
chování pracovníků, kteří ji zajišťují. 

„I to chceme s fi rmou řešit,“ podotkl 
Janata. Místostarostka Marie Černá 
vyslovila poděkování všem lidem, 
kteří chodníky udržují u svých 
nemovitostí. Janata poukázal, že ny-
ní se příslušný odbor zabývá zadá-
ním výběrového řízení na údržbu.    

„Pokusíme se stanovit takové pod-
mínky, které zohlední i zkušenost a 
kvalitu vítězné fi rmy,“ sdělil Janata. 
Radní Pavel Pacal konstatoval, že 
ne vždy nejnižší nabídka je zárukou 
kvality. 

Připomněl, že v minulosti byl na 

město vyvíjen tlak, aby soutěž usku-
tečnilo. Pak muselo uzavřít smlou-
vu s podnikem s nejnižší nabízenou 
cenou. „A musím dodat, že nám nejde 
o sankce, ale o to, aby chodníky byly 
včas a řádně ošetřeny,“ uvedl. Stejně 
jako starosta věří, že nová smlouva 
stav zlepší. 

Janata netajil, že zaznívají i hla-
sy, aby město opět zřídilo komunál-
ní služby. „Tuto koncepci město opus-
tilo před více než 20 lety a vracet se 
k tomu by bylo více než problematic-
ké,“ poznamenal. 

Radní Pavel Heřman podotkl, že až 
letos se fi rma před Vánocemi muse-
la potýkat s následky sněžení. „Údrž-
ba je drahá záležitost a fi rma se snaží 
ušetřit peníze. Pak se stává, že nemůže 
nasadit dostatečný počet pracovníků,“ 
dodal Heřman. 

Údržba veřejných prostranství vázne

Přijdou tři králové
Tříkrálové odpoledne s Chari-

tou na Karlově náměstí v Třebíči se 
uskuteční ve čtvrtek 5. ledna od 15 
hodin. Náměstím projde průvod 
v kostýmech s doprovodem obřích 
andělů a živý betlém. Návštěvníci se 
mohou těšit na tance obřích andělů, 
hudební vystoupení, zpívání koled, 
betlémské příběhy, soutěže pro malé 
i velké zpěváčky, teplé nápoje pro 
zahřátí a drobné občerstvení.  -zt-

Mobily pomohou 
dětem

Do neděle 8. ledna dopoledne je 
možno odevzdat starý, i nefunkční 
mobil v kostele sv. Martina v Třebí-
či. Odevzdáním lidé podpoří dětský 
domov LILA, lidskost a laskavost, ve 
farnosti Otnice. Tam před dvaceti lety 
působil P. Jiří Dobeš. Ze starých mobi-
lů se dá ekologickou likvidací získat 
zlato, stříbro a měď. Dárci pomohou 
postiženým dětem i životnímu pro-
středí. -zt-

Koná se sbírka 
v kostelích 

Tříkrálová sbírka se uskuteční v tře-
bíčských kostelích v neděli 15. ledna. 
Zvláště ti, ke kterým nedošli koled-
níci, mohou přispět do kasiček, kte-
ré u východu z kostela budou držet 
ministranti. -zt-

Pomohou 
Stacionáři Úsměv

Do 6. ledna mohou lidé z Třebíče 
i okolí přispět na dobročinné účely. 
Město vyhlásilo tradiční vánoční sbír-
ku. Svoje peněžité dary mohou obča-
né vložit do zapečetěné schránky, kte-
rá je umístěná pod vánočním stromem 
na Karlově náměstí, nebo na zvlášt-
ní bankovní účet, vedený u Komerč-
ní banky. Výtěžek sbírky předá město 
Stacionáři Úsměv Třebíč na zakoupe-
ní polohovacího lůžka pro lidi s větší 
mírou podpory a na podporu svozové 
služby klientů stacionáře. Zastupitelé 
Třebíče přispěli částkou více než pat-
náct tisíc korun.  -zt-
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Ladislav Petráš: Případ 
Ryneš nekončí 

Případ privatizace Horáckých novin, ve 
kterém byl žalován Ing. František Ryneš, o 
zaplacení svého podílu po privatizaci novin, 
ani po pravomocném rozsudku Městského 
soudu v Praze nekončí. Tvrdí to žalobce Ing. 
Ladislav Petráš.

„Proti rozsudku, kterým byl o 180 stupňů 
změněn již druhý odsuzující rozsudek Obvod-
ního soudu pro Prahu 4, bude v zákonné lhůtě 
podáno dovolání,“ dodává.   

Odvolací soud se dle Petráše případem 
zabýval povrchně. Má to být patrné z odů-
vodnění zamítavého výroku, ve kterém se 
soud opomněl vypořádat s rozsáhlou argu-
mentací žalobce.

„Radost pana Ryneše je minimálně hodně 
předčasná a já věřím, že tak, jak své povinnosti 
splnili čestně a dobrovolně zbylí dva společníci 
pana Ryneše, bude i on dostižen svou odpověd-
ností, před kterou dnes kličkuje,“ věří Petráš. 
 -pk-

Letošní rok z pozice městské-
ho kulturního střediska hod-
notí Jaromíra Hanáčková jako 
úspěšný. 

 Antonín Zvěřina

Podařilo se splnit vše, co se 
v letošním roce mělo udát? 

Třebíčské kulturní léto se letos 
opravdu vydařilo. Musím říct, že 
nám velice přálo počasí. Nakonec se 
vydařilo i na Bramborobraní, i když 
předpověď nebyla ideální. Velice mě 
potěšila návštěvnost a spokojenost 
návštěvníků ze širokého okolí. 

Plánujete na příští rok nějaké 
změny?

Hned na začátku Třebíčského kul-
turního léta máme připravenou vel-
kou akci ve spolupráci se základní 
uměleckou školou. Bude se jednat o 
představení uměleckých škol z celé 
republiky na Karlově náměstí. 

Budou nějaké změny při osla-
vách Tří kápí?

Samozřejmě plánujeme opět noč-
ní průvod či ohňostroj, což jsou 
oblíbené akce. Některé změny urči-
tě budou, rozhodně bychom chtě-

li videomapping. Ten je ale otázkou 
peněz. To není levná záležitost a 
bude záležet i na sponzorech, zdali 
nám ho umožní. Ze změn prozradím 
velkolepý sobotní jezdecký turnaj na 
Podzámecké nivě. 

Dotknou se změny svátku 
Šamajim a Oživeného židovského 
města?

Chceme především návštěvníkům 
připomenout našeho slavného rodá-
ka Antonína Kalinu, který zachrá-
nil v koncentračním táboře stovky 
židovských dětí. Kalinovi budeme 
v únoru otevírat expozici v Galerii 
Ladislava Nováka. Připravujeme jak 
tradiční program, tak některé nové 
akce, které obě akce zpestří. Žádné 
časové rozšíření obou akcí neplá-
nujeme. Nesmíme zapomínat, že 
během roku oslavujeme všechny 
židovské svátky. 

Připravuje se soutěž pro mladé kapely
Uspokojuje vás návštěva těchto 

akcí?
Musím přiznat, že nikoli. Bohužel 

se jedná o akce, které přitahují pou-
ze určitou skupinu lidí. A pravdě-
podobně to tak bude i v budoucnu. 
Šamajim je opravdu akce specializo-
vaná, Oživené židovské město si ale 
svoje návštěvníky našlo. Z toho mám 
radost. 

Slavnost Tří kápí letos ovlivnila 
výstavba nového mostu přes řeku 
Jihlavu.   

To byl velký zásah do všech akcí, 
které se na Podzámecké nivě konaly. 
U Tří kápí jsme museli omezit pro-
gram, průvod nešel na náměstí. Bez 
městské policie bychom letos orga-
nizaci nezvládli. Most chyběl, pro-
tože přes něj na Podzámeckou nivu 
proudí nejvíce návštěvníků.

Plánuje se oprava centrálního Kar-
lova náměstí a tam se také koná 
spousta akcí.

Městské kulturní středisko se na to 
připravuje. Karlovo náměstí se nebu-
de opravovat jako celek, ale po čás-
tech. Když se bude opravovat jedna 

půlka, můžeme akce pořádat na té 
druhé. 

Letos vyvstala velká debata ohled-
ně rozsvícení vánočního stromu. 

Radnice plánuje anketu, kdy se 
zeptá lidí, zda si přejí zachovat roz-
svícení na Mikuláše jako se to dělo 
dosud či na první adventní nedě-
li. Myslím si, že nejjednodušší bude 
přistoupit ke kompromisu. Rozsvítit 
strom i výzdobu na první adventní 
neděli. A na Mikuláše ho zhasnout a 
rozsvítit Mikulášem.  

Připravujete nějakou další 
novinku?

Nedaří se nám podchytit mladé 
kapely. Proto chceme v roce 2017 
připravit soutěž mladých kapel. Ty 
často nemají příležitost se někde 
předvést. Soutěž bude tříkolová a 
vyhlásíme ji 15. ledna. Na inter-
netu se budou moci kapely hlásit. 
Doplním, že fi nálový večer bude 17. 
března. Tam zahraje pět vybraných 
kapel. První cena bude poukaz na 
dvacet tisíc korun. Druhá cena dva 
dny v nahrávacím studiu. Třetí cena 
honorované vystoupení na slavnosti 
Tří kápí.  

Jaromíra 
Hanáčková

Soud: Ryneš nemusí platit miliony
Dodatečné sdělení

Na stránkách Třebíčských novin 
byl v říjnu 2014 zveřejněn článek 
o probíhajícím soudním sporu 
vyvolaném v roce 2009 panem 
Marcelem Nekvindou proti Fran-
tišku Rynešovi. 

Majitel nakladatelství JOTA z 
Brna Marcel Nekvinda se cestou 
soudu domáhal, aby mu Fran-
tišek Ryneš zaplatil částku, kte-
rá během řízení narostla ke čty-
řem milionům korun bez nákladů 
řízení. 

Zhruba v polovině soudního 
řízení Marcel Nekvinda postou-
pil tvrzenou pohledávku na pana 
Ladislava Petráše a ten pokračo-
val v řízení proti Františku Ryne-

šovi jako nový věřitel a žalobce až 
do konce soudního sporu. 

Městský soud v Praze, který se 
jako odvolací soud věcí zabýval, 
dne 20. 10. 2016 žalobu vzne-
senou proti Františku Rynešovi 
zamítl. Tento rozsudek je pravo-
mocný.

Odvolací Městský soud v Praze 
defi noval a následně sám odstra-
nil řadu procesních pochybe-
ní soudu I. stupně. Po provede-
ní všech relevantních důkazů a 
jejich zhodnocení ve všech sou-
vislostech odvolací soud dospěl 
k závěru, že konstrukce soudně 
vymáhané pohledávky, historic-
ky se vztahující k době privati-

zace státního podniku Horácké 
noviny, a k fi nálnímu uspořádání 
vztahů mezi někdejším Fondem 
národního majetku ČR a panem 
Marcelem Nekvindou, je nepod-
ložená.

Odůvodnění pravomocného 
rozsudku končí závěrem: „…v 
řízení nebyla prokázána existence 
žádného hmotně právního důvodu, 
na základě něhož by bylo možno 
dovodit opodstatněnost požadav-
ku právního předchůdce žalobce na 
zaplacení žalované částky.“

Žalobce je povinen zaplatit 
Františku Rynešovi náklady soud-
ního řízení ve výši téměř 550 tisíc 
korun. František Ryneš
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Prezentují se 
střední školy

Třebíčské Ekotechnické cent-
rum Alternátor hostí velkou výsta-
vu, mapující činnost středních škol 
zřizovaných Krajem Vysočina. Po 
celém Alternátoru jsou rozmístě-
ny ty nejzajímavější exponáty, které 
školy využívají ke své výuce. 

Výstava je určena zejména žákům 
osmých a devátých tříd, ale nejen 
oni si mohou prohlédnout třeba sta-
vebnicový automobil Kaipan, zkusit 
podojit krávu, vyzkoušet Van de Gra-
aff ův generátor nebo pořídit fotogra-
fi i ve fotokoutku. Výstava potrvá do 
konce ledna.  -zt-

Křest knihy redaktora Třebíč-
ských novin Antonína Zvěřiny 
Čtyřčata se uskutečnil v třebíč-
ské městské knihovně. 

Kdy vlastně vznikl nápad na pří-
běh, který se odehrává v knize 
čtyřčata?

Přiznám, že určitou vizi jsem měl 
už zhruba před dvaceti lety. Dokon-
ce jsem začal příběh psát, ale tak 
nějak s důrazem na sentiment. Je 
pochopitelné, že jsem toho nechal, 
protože mi to nebavilo. 

Takže k psaní jste se vrátil až po 
dvaceti letech?

Ono se to tak nějak stává, že se k 
nápadům člověk vrací až po letech. 
Velkolepý piknik byl také letitý 
nápad a k uskutečnění vedla dlouhá 
cesta. 

Kniha je o čtveřici mladých 
chlapců, kteří chtějí založit kape-
lu. S tím máte zkušenosti.

Samozřejmě v každé knize se obje-
vují určitě autobiografi cké prvky. 
Vždycky tam použijete některé oso-
by, které vykreslíte sice podle svého, 
ale jsou to ony. Tohle rozhodně není 
autobiografi cká kniha. Podklad ale 
určitě míří k mým hudebním začát-
kům. 

Do jaké míry bylo náročné nápad 
rozepsat do většího obsahu?

Původně to měla být povídka, 
pak zmiňovaný blábol, až před dvě-
ma roky jsem se dostal k začátku. 
Pak po určitém zaneprázdnění jsem 
se k dopsání dostal až letos. Někte-

ré pasáže jsem musel přepisovat, s 
odstupem času se mi už tolik nelí-
bily. Ale to je asi běžné, že člověk co 
napíše, by po určité době nejraději 
přepsal.

Na obálce je svůdná dívčina. 
Proč?

To pro čtenáře vyplyne z děje kni-
hy, nechci její obsah prozrazovat. 

Můžete přece jen ještě něco o 
knize sdělit?

Musím přiznat, že částečně navazu-
je na první Humoresky. Také se ode-
hrává v nejmenované dědině a také 
jsou tam osoby jako Jura Habas či 
Mirek Babouk. Nějak mi připadalo, 

že tam prostě patří. 

Jedná se tedy o humornou kni-
hu?

V to doufám, ale to musí posoudit 
čtenáři. Určitě jsem se o humorný 
příběh snažil. A musím přiznat, že 
vymýšlet humor není žádná legrace, 
jak už bylo mnohokrát řečeno přede 
mnou. 

Už jste knihu takzvaně pokřtil?
Ano, stalo se to v hudebním oddě-

lení městské knihovny jako u před-
chozích knih. Nyní si ji zájemci 
mohou zakoupit v Knikupectví Jaku-
ba Demla.  

KNIHU ČTYŘČATA pokřtili člen skupiny Puls Milana Blažek (vpravo) a Jaro-
mír Krtek Truksa (vlevo).  Foto: Mirka Čermáková  

Kniha má potěšit, říká autor Zvěřina
Kdo vám knihu v Třebíči křtil?
Požádal jsem muzikanty ze skupiny 

Puls, nakonec se dostavil jen Milan 
Blažek, doplnil ho Jaromír Krtek 
Truksa, který na něm zahrál několik 
písniček. Oběma patří můj velký dík. 

V jaké atmosféře se křest nesl?
Mám rád, když se lidi baví a o to 

jsem se snažil i na křtu. Vyprávěl 
jsem některé zážitky ze života, vzpo-
mínal na začátky, dokonce zahrál 
úryvky některých skladeb. Občas se 
publikum i smálo, což člověka určitě 
potěší. 

Co na závěr?
Aby se knížka líbila. A pokud by 

měl někdo v Třebíči či v okolí a vlast-
ně kdekoli zájem o autorské čtení, 
jsem k dispozici. Bez nároku na jaký-
koli honorář.  -pk-

Až do 15. ledna mohou zájemci 
v Ekotechnickém centru Alterná-
tor v Třebíči navštívit výstavu Svět 
kostiček. Přináší pohled na zajíma-
vé exponáty, tvořené jen a pouze ze 
světoznámé dánské stavebnice Lego.

Na horní galerii Alternátoru tak 
lze spatřit například kostely a zámky, 
automobily, vlaky, ale i letadla nebo 

nejrůznější postavičky, to vše vyro-
bené z tisíců a tisíců dílků známé 
stavebnice. 

Součástí výstavy je i koutek, kde 
si děti mohou hrát s kostičkami Le-
go Duplo, Lego Baby Primo a Lego 
Classic Basic. K zakoupení budou 
také různé druhy stavebnic s cenami 
nižšími než na internetu.  -zt-

V Alternátoru začala 
výstava „Svět kostiček“

Připravili stránky
Nové webové stránky má k dispo-

zici město Třebíč. Podle radního Pav-
la Pacala se na úpravě pracovalo šest 
měsíců. „Smyslem úpravy bylo stránky 
zpřehlednit,“ naznačil. Inspirací se staly 
stránky města Paříže a britského krá-
lovství. „Základním motem bylo to, aby 
se uživatel po třetím kliknutí dostal na 
požadovanou informaci,“ podotkl Pacal. 
„Vyzýváme veřejnost, pokud objeví nějaké 
slabší místo, aby na to radnici upozorni-
la,“ zdůraznil Pacal. Doplnil, že celkové 
náklady činí 120 tisíc korun.   -zt-
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Služby LSPP stomatologické na LEDEN 2017
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  1. 1. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
  7. 1. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
  8. 1. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
14. 1. sobota  MUDr. Bartoňková Olga   Vltavínská 1346 674 01 Třebíč  568 808274
15. 1. neděle  MUDr. Bednářová Marie   Zdislavina 11 674 01 Třebíč   568 824359
21. 1. sobota  MUDr. Beníček Jiří   Stom. centrum Třebíč s.r.o., Kpt. Jaroše 1123 
      674 01 Třebíč    568 826880
22. 1. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
28. 1. sobota  MDDr. Blažek Jan   Sv. Čecha 840/39   Třebíč  568 844002
29. 1. neděle  MDDr. Blažek Jan   Sv. Čecha 840/39   Třebíč  568 844002

Mezi nejúspěšnější třebíčská 
kapely patří skupina BAGR. Ně-
co ze zákulisí prozradil manažer 
Karel Ošmera.

 Antonín Zvěřina

Jak hodnotíte letošní rok?
Na jednu stranu jsme sice nevydali 

žádné nové cédéčko, ani se nesložilo 
tolik skladeb, celkem jich bylo 5 a ke 
všem se natočila nízkorozpočtová 
videa, ale na stranu druhou jsme na 
akcích měli za posledních 16 let nej-
větší návštěvy, za což jsme moc rádi. 
Navíc se hrálo ve výborné atmosféře, 
protože tato parta kluků je opravdu 
skvělá, o to víc bylo smutnější, že už se 
v této sestavě hrálo naposled.

Nastanou tedy nějaké personální 
změny?

Po šesti letech nás opouští zpěvák 
Luboš Syrový a kytarista Ondřej Kříž. 
Oba z osobních důvodů, takže bych 
jim chtěl ještě jednou za vše poděko-
vat.

Co chystáte do roku příštího?
Možná to bude pro mnohé překvape-

ním a jistým paradoxem, ale po mimo-
řádně vydařené sezoně z různých 
důvodů radikálně omezujeme počet 
hraní, celkem se objevíme jen deset-
krát. Ale o to víc si to chceme se všemi 
užít. Oba dnes už bývalé členy nahra-
dí Michal Šafrata (Paradoxx) a Luboš 
Doležal (Zeus, Storm). Tak významné 
změny si pochopitelně vyžádají i delší 
čas na přípravu, takže začínáme až 24. 
března v Lipníku. Chceme si zachovat 
tradiční akce, kde se nám hrálo nejlíp. 

Také repertoár nedozná moc změn, ale 
přesto ho oživíme něčím novým. Mož-
ná budeme mít pravidelně i zajímavou 
předkapelu.

Budete vydávat nějaké CD?
Určitě bychom rádi zanechali 

nějakou stopu i v pozměněné sesta-
vě, takže se o to pokusíme. Myslím, že 
námětů ke zpracování máme dost.

Pořádáte další ples, připravujete 
nějaké překvapení?

Letos to bude jubilejní patnác-
tý. Poslední roky tradičně v Třebíči 
v Domě Zahrádkářů, jen v netradič-
ním termínu v sobotu 28. ledna. Když 
pominu běžné věci, že se akce nese 
v trochu jiném duchu, v tombole bude 
přes tisíc cen, zahrají se i skladby, které 
normálně nezazní, tak za zmínku stojí 
hosté, kteří tam vystoupí. Na výroční 
akci to nemůže být nikdo jiný, než ti, 
kteří BAGRem v minulosti prošli, tedy 
někteří bývalí muzikanti, na něž se na 
většině post akcích nedostávalo. 

Ve zhruba půl hodinovém bloku 
vystoupí dva zakládající členové: kyta-
rista Petr Sedlák a basista Jarda Slá-
ma a jeden z původních kytaristů Petr 
Hůlka. Toto trio pak doplní bubeník 
současného BAGRu Lukáš Doležal a 
vypůjčený zpěvák z kapely Nová Kůže 
Milan Kolář. Možná se k nim v něk-

BAGR omezí počet vystoupení

Karel
Ošmera

Třebíčské centrum
2. 1. - 31. 1. Výběr fotografi í do 12. 

ročníku fotosoutěže „NEJ MIMI 
2016“. Vyhodnocení proběhne 13. 2. 
2017 v 10 hod. v Klubu Miminko.

2. 1. 10-12 Klub Miminko: Pohy-
bem do nového roku

3. 1. 10.30-12 Sněhulák třikrát 
jinak - tvoření z ekologických materi-
álů

5. 1. 8-14 Nejmenší sportují s klau-
ny

6. 1. 10-12 Klub Batole: Tříkrálové 
zpívání a tvoření 

6. 1. 18-20 Muzikoterapeutická 
relaxace - osobní příběh duše

9. 1. 8-14 Klub Miminko: Výcho-
va dětí a rodičovství v odborné lite-
ratuře aneb tipy na knihy, které si u 
nás můžete půjčit 

9. 1. 14-16 MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autistic-
kého spektra

10. 1. 10.30-12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Nápoje na zahřátí 

12. 1. 10 - 12 Zimní říkadla (koor-
dinace slova s pohybem, rozvoj slovní 
zásoby)

13. 1. 10.30-12 Klub Batole: 
MÍČEK - ukázková hodina a beseda 
s lektorkou

16. 1. 10-12 Klub Miminko: Cvičí-
me na míčích

17. 1. 10.30-12 Výběr sportovní 
aktivity pro děti

19. 1. 15-16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Kroupová polévka

20. 1. 10.30-12 Klub Batole: Rodi-
čovská dovolená s tátou nebo s 
mámou

21. 1. 14-17 Tvořivé odpoledne: 
Košíčky z hobby špagátů

23. 1. 11-11.45 Klub Miminko: 
Robátka - ukázková hodina YAMA-
HA CLASS

23. 1. 14-16 SPECIFICKÉ PORU-
CHY UČENÍ (setkání rodičů s dětmi) 

24. 1. 10.45-11.30 První krůčky 
k hudbě - ukázková hodina YAMA-
HA CLASS 

26. 1. 14.30 - 16 Zdravá dílna: 
Okurková ryba

26. 1. 18-20 Rukodělný kurz: Ruč-
ně vyrobené svíčky 

27. 1. 10-12 Klub Batole: Zimní 
sportování

30. 1. 10.30-12 Klub Miminko: 
Důležitost pohybu v raném dětství

31. 1. 10-12 Rozeznáváme zvuky 
zvířat

terých pasážích přidají zbylí současní 
bagristé Jiří Nosek a Jarda Heralecký. 

Tradiční otázka na závěr: co novo-
roční předsevzetí kapely a novoroč-
ní přání příznivcům?

Kapela, jak ji znám, si dá obvyklé 
předsevzetí, že se bude pilně učiti a při-
pravovati se na zkoušky. To vše samo-
zřejmě za absence nikotinu a alkoholu 
a podpořeno zdravou výživou. Přání 
pro příznivce je pořád to samé: radujte 
se a bavte se na živé muzice. 

VÁŠ DODAVATEL VÝTAHŮ  www.trebilift.cz

Pf 2017
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Město hodlá koupit 
Frantův Osmý den
Město Třebíč obdrželo od malíře 

a sochaře, třebíčského rodáka Fran-
tiška Mertla, ve světě známého jako 
Franta, kolekci obrazů v hodnotě 
15 milionů korun. Veřejnosti jsou 
obrazy přístupné v Galerii Franta 
v Národním domě. 

K ní byla na delší dobu zapůjčena 
socha Osmý den, jedna z nejvýznam-
nějších plastik, kterou mistr vytvořil. 
Městu nabídl její odkoupení za vel-
mi výhodných podmínek. Na české 
podmínky má cenu zhruba 60 tisíc 
euro, mistr ji ale Třebíči nabízí za 40 
tisíc euro, za víc než milion korun). 

„Protože odlitek sochy s pořadovým 
číslem dvě z celkového počtu osmi odlit-
ků zaujímá v galerii Franta dominant-
ní místo a je vrcholem mistrova umění, 
měli bychom o nabídce uvažovat. Jed-
ná o poslední odlitek, vyrobený v roce 
1993, který je k prodeji,“ upozornil 
radní Pavel Heřman. Odsouhlase-
ní odkoupení sochy je v kompetenci 
rady města.  -zt-
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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.

Připravujeme pro vás
48 bytových jednotek v dispozicích 1+kk až 
4+kk k nastěhování v prosinci 2017.

Součástí projektu jsou i halová parkovací stání 
a ke každému bytu přináležející sklep.

Kompletní informace o prodeji budou 
k dispozici v průběhu ledna 2017

www.bydleniborovina.cz
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Klub zdraví

Česká křesťanská 
akademie

Divadla, koncerty, 
přednášky

Výstavy

Kino Pasáž

Centrum DaR
3. 1. 10.30 – 12 Ledové květy 

(dopolední tvoření rodičů a dětí)
10. 1. 10.30 – 12 Manželství aneb 

ženy jsou z Venuše, muži z Marsu
12. 1. 10.30 – 12 Recyklujeme: 

Krmítko pro ptáčky
17. 1. 10.30 – 12 Pohybové hrát-

ky se zvířátky
24. 1. 10.30 – 12 Česnekové vari-

ace
31. 1. Ukázková hodina: 10.30 

– 11.15 Robátka, 11.15 – 12 První 
krůčky k hudbě

Od pondělí 2. do soboty 7. ledna 
Upozornění: pondělí - středa ve 2D, 
čtvrtek - sobota ve 3D 

ZPÍVEJ
Premiéra rodinné animované 

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

Od pondělí 2. do středy 4. ledna
UNDERWORLD: KRVAVÉ 

VÁLKY 3D
Premiéra akčního hororu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pátku 6. do středy 11. ledna
MANŽEL NA HODINU
Premiéra volného pokračování čes-

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

Od neděle 8. do středy 11. ledna
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A 

KDE JE NAJÍT 3D
Repríza dobrodružného rodinné-

ho fantasy fi lmu USA v českém zně-
ní.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 13. do neděle 15. ledna
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 3D
Premiéra USA/Čína v českém znění.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 12. do soboty 14. ledna
OZZY
Premiéra animovaného fi lmu Špa-

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

Od neděle 15. do úterý 17. ledna
ROGUE ONE: STAR WARS 

STORY 3D
Repríza akčního sci-fi  USA v čes-

kém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 16. do úterý 17. ledna
PROČ PRÁVĚ ON?
Mohla mít, koho chtěla. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 19. do středy 25. ledna
ANDĚL PÁNĚ 2
Repríza rodinné fi lmové pohádky 

ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 20. do neděle 22. ledna
ASSASSIN´S CREED 3D
Premiéra akčního dobrodružného 

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

Od pondělí 23. do středy 25. 
ledna 

VŠECHNO NEBO NIC
Premiéra romantické komedie o 

dvou majitelkách malého knihku-
pectví a jejich životních eskapádách 
s muži. 

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

Od čtvrtka 26. ledna do středy 
1. února

Sobota 14. ledna od 17 hod.
„Jedna věc, kterou musíme 

správně pochopit“
Přednáší David Kogut Bth
Místo konání: Adventní dům, Jung-

mannova 16

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

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
16.30 - 17 hod. - DJ RUDYS - 

hudební produkce
17 hod. - SLAVNOSTNÍ PRO-

SLOV STAROSTY MĚSTA
17.05 hod. - OHŇOSTROJ

Neděle 8. 1. v 18 hod. - Foyer diva-
dla Pasáž

Slavnostní novoroční koncert s pří-
pitkem

MORA VSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO a 
operní hosté

Neděle 15. 1. v 16 hod. - divadlo 
Pasáž        

DIVADELNÍ SPOLEČNOST 
JULIE JURIŠTOVÉ PRA HA

Dana Bartůňková: O ŠÍPKOVÉ 
RŮŽENCE

Středa 18. 1. v  19 hod. - divadlo 
Pasáž

AGENTURA  HARLEKÝN PRA -
HA

Alain Reynaud Fourton: 
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA 

Pátek 20. 1. v 18 hod. - Národní 
dům

TŘEBÍČSKÝ KOTLÍK
Setkání s trampskou a country hud-

bou.
V Galerii předsálí proběhne výstava 

T. S. Expozice trampingu Brno, která 
bude otevřena od 17.30 hodin.

Pondělí 23.1. v 19 hod. - Národní 
dům (stolová úprava)

DUENDE (CZ / Peru)

Pondělí 30. 1. v 19 hod. - Národní 
dům          

NEZMAŘI

Do 8. 1. Třebíč - památky a život, 
Výstavní síň Předzámčí, VIII. ročník 
fotografi cké soutěže

Do 8. 1. Vánoční výstava, Galerie 
Malovaný dům

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

2. 1. aula Katolického gymnázia – 
19 hod. - Potřebuje křesťan psy-
choterapii?

26. 1. aula Katolického gymnázia – 
19 hod. - beseda s reportérem Sta-
nislavem Motlem: Kalvárie lidic-
kých letců.

DIVOKÉ VLNY 2 
Premiéra rodinné animované 

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

Od pátku 27. do neděle 29. ledna
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ 

KA PITOLA 3D
Premiéra závěrečného dílu nejú-

spěšnější fi lmové série na motivy 
videoher USA.

Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 30. ledna do středy 
1. února

SPOJENCI
Premiéra válečného romantického 

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

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 

hod.
Čtvrtek 5. ledna 
PÁRA  NAD ŘEKOU
Premiéra dokumentárního fi lmu 

ČR/Slovensko.

Čtvrtek 12. ledna
CAFÉ SOCIETY
Premiéra romantického dramatu 

USA.

Čtvrtek 19. ledna 
TOHLE JE NÁŠ SVĚT
Premiéra dramatu USA.

Čtvrtek 26. ledna
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ 

HRDINY
Premiéra válečného dramatu 

USA/Austrálie.

Klub seniorů
Čtvrtek 12. ledna ve 14 hodin – 

baletní sál Pasáž
Taneční odpoledne pro seniory

Pátek 13. ledna ve 14 hodin – 
Národní dům, malý sál

Posezení s harmonikou

Čtvrtek 26. ledna ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

Taneční odpoledne pro seniory

Pátek 27. ledna ve 14 hodin – 
Národní dům, velký sál

Výroční členská schůze
K tanci a poslechu hraje KS KVAR-

TET.

Městská knihovna
Francouzský klub 

Čtvrtek 5. ledna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Chamonix a Savojské Alpy - Pře-
mysl Zhoř

Pondělí 9. ledna, 15 – 17 hod., 
pobočka Modřínová.

Stravování zdravě hravě - Aby 
Dieta nebolela, ale chutnala

Akce pro seniory 
Pondělí 9. ledna, 9 hod., sál 

hudebního oddělení.
Perly světové architektury. 1. 

část - nejstarší dochované stavby - 
Ing. arch. Lubor Herzán

Pondělí 23. ledna, 9 hod., sál 
hudebního oddělení.. 

Hudební souboj s pamětí
Písničky 50. – 60. let

Čtvrtek 12. ledna, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Architektura v českých zemích 
včera a dnes. 1. část. Teoretický 
úvod k cyklu - Ing. arch. Lubor Her-
zán

Středa 18. ledna, 16 hod., Zelená 
klubovna, dospělé oddělení, 1. patro.

Hospicová péče na Vysočině - 
MUDr. Marie Svatošová a Spolek 
pro lůžkový hospic Mezi stromy

Čtvrtek 19. ledna, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Křečové žíly a důvody nezbyt-
nosti jejich léčby - Nebojte se 
zeptat svého lékaře 

Pátek 20. ledna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Kuba – perla Karibiku - Miloslav 
Martan

Výstavy:
Chamonix a Savojské Alpy - Pře-

mysl Zhoř
5. ledna – 7. února, sál hudebního 

oddělení.

Finsko a Lofoty - Jiří Zhoř
5. ledna – 7. února, Zelená klu-

bovna, dospělé oddělení, 1. patro.

Výstava fotografi í Jiřího Zhoře
Přednáška se koná v úterý 7. úno-

ra v 17hod. v sále hudebního oddě-
lení, 2. patro. 

Vesmír – za hranicí všedního svě-
ta

Do 30. ledna, pobočka Borovina
Práce klientů Denního centra 

Barevný svět, Okružní ul.
 
Zimní výrobky školní družiny z 

Základní školy a Mateřské školy 
Na Kopcích

Do 30. ledna 2017, pobočka Mod-
řínová 

Pondělí 30. ledna, 9 hod., hudeb-
ní oddělení

Šlechtické rody. 1. část. 
Haugwitzové

Muzeum Vysočiny
Do 15. ledna Vánoční výstava bet-

lémů - betlémy z Třebíče a Ústí nad 
Orlicí – konírna

5. ledna Komentovaná prohlídka 
vánoční výstavy betlémů – 17 hodin 
– konírna

3. února - 12. března Josef Prodě-
lal – Retro výstava (70 let), vernisáž 
2. února v 17 hodin – konírna

Do 8. ledna Galerie Tympanon: 
Věra Ryšková & Miroslav Teplý,  
Soufotí 2

20. ledna – 5. března Galerie Tym-
panon: Josef Kremláček, vernisáž 19. 
ledna v 17 hodin
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Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho vozu. 
Provedeme test autobaterie, diagnostiku, zkontrolujeme podvozek 
a mnoho dalšího. Samozřejmostí je výhodná nabídka zimních 
kompletních kol a možnost přezutí nebo uskladnění kol za 
skvělé ceny. 

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

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

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu

PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ
Zimní kontrola vozu 
včetně baterie za 249 Kč

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 350
www.autosalon-f3k.cz
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Výměnné zahraniční poby-
ty, spolupráce s Mensou, 
která sdružuje nadané děti, 
podpora psychologa, nově 
stáže pro studenty ve fi r-
mách, nemocnici a v zaří-
zení sociálních služeb – to 
je jen malý výčet z velkého 
množství aktivit Katolické-
ho gymnázia Třebíč. 

Mott em školy je Hledejme ces-
tu k sobě i k druhým. A právě v 
tomto duchu jsou studenti vede-
ni. Škola klade důraz na cizí jazy-
ky a přírodovědné předměty.  

Během dvou let se podařilo 
opravit školní kapli, nainstalovat 
zabezpečení školy, vyměnit vnitř-
ní dveře do učeben a také vymě-
nit veškeré podlahy na chodbách. 

„Děláme vše pro to, abychom 
vytvářeli příjemné studijní prostře-
dí. Změny jdou vidět na každém 
rohu, přijďte se podívat,“ zve ředi-
tel Vít Feldbabel na Den otevře-
ných dveří. 

V průzkumech studenti uvádě-
jí, že právě příjemné studijní pro-

středí a rodinný přístup je jeden 
z důvodů, proč si zvolili pro své 
studium katolické gymnázium. 
Velmi příjemnou atmosféru ško-
ly potvrdila při své kontrole vloni 
také Česká školní inspekce.  

V současné době připravuje 
katolické gymnázium projekt, ve 
kterém dokonce počítá s výstav-
bou nových odborných přírodo-
vědných a jazykových učeben.

Od letošního školního roku 
dojíždí do školy psycholožka z 
Křesťanské pedagogicko-psycho-
logické poradny z Brna.

 Je k dispozici studentům, 
pomáhá jim lépe zvládat pří-
padné problémy doma i ve ško-
le.  Studentům druhého ročníku 
pomáhá s profesní orientací, a to 
pomocí testů a psychologických 
rozhovorů.

 „Na konci druhého ročníku si 
studenti vybírají specializova-
né předměty, které je připravují 
na další studium na vysoké ško-
le. Ne všichni mají jasno, co přes-
ně by chtěli studovat a také to, jak 
budou uplatnitelní na trhu práce. 
Díky pečlivému výběru za pomoci 

Katolické gymnázium Třebíč: Klademe 
důraz na cizí jazyky a přírodovědné předměty

psychologické podpory se snažíme 
studenty lépe směrovat,“ vysvětluje 
ředitel Feldbabel. 

Studenti navštěvují při ško-
le různé jazykové i sportovní 
kroužky. Nově také fotografi c-
ký kroužek, který vede fotograf 
Boris Kjulleněn. 

Třeťáci si v rámci reálné fi rmy 
JA Czech vytváří svoji vlastní tré-
ninkovou fi rmu, avšak s reálnými 
výstupy. Připravují pro své spo-
lužáky svačiny, učí se ekonomic-
ky plánovat a tím také základům 
podnikání. Od letošního roku 

přibyde studentům další praktic-
ká aktivita. V květnu čeká každé-
ho studenta druhého a třetího 
ročníku týdenní stáž ve fi rmě, 
nemocnici nebo v zařízení soci-
álních služeb. „Je to další krok, jak 
studenty seznámit s realitou života. 
Na vlastní kůži si vyzkouší práci 
v terénu. Stáže ve fi rmách mohou 
napomoci při výběru povolání, 
kdežto sociální stáže jsou zaměře-
ny více na získání osobní zkušenos-
ti s doprovázením nemocného nebo 
člověka s hendikepem,“ uzavírá 
ředitel Feldbabel.

Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2017

Den otevřených dveří: 11. ledna 2017  13–17 hod.

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
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Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářské studijní obory v prezenční (P) i kombinované 
(K) formě studia:

nabízí studium technických, ekonomických i zdravotnických 
oborů s praxí.

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P, K)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)

PORODNÍ ASISTENTKA (P, K)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P, K)

KVALITA A BEZPEČNÁ PÉČE VE 
ZDRAVOTNICTVÍ - MGR. (K)

KOMUNITNÍ PÉČE  
V PORODNÍ ASISTENCI - 
MGR. (K)

FINANCE AND 
MANAGEMENT (P) - 
VYUČOVÁNO V AJ

APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO 
PRŮMYSLOVOU PRAXI (P) N

O
VÉ

N
O

VÉ

N
O

VÉ

Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na  
www.vspj.cz/eprihlaska

Zahraniční stáže, individuální přístup i lepší uplatnění 
díky praxi během studia? To vše je VŠPJ!

Kontakty: VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava   
tel.: 567 141 181, email: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz

facebook.com/vsp.jihlava

Přihlášky ke studiu přijímáme na www.vspj.cz/eprihlaska

Navšti vte nás v den otevřených dveří 2. února.

FINANCE AND 
MANAGEMENT (P) - 
VYUČOVÁNO V AJ N

O
VÉ

PORODNÍ ASISTENTKA (P, K)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P, K)

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P, K)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)

KVALITA A BEZPEČNÁ PÉČE VE 
ZDRAVOTNICTVÍ - MGR. (K)

APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO 
PRŮMYSLOVOU PRAXI (P) N

O
VÉ

N
O

VÉ
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SŠ stavební 
okouzlila 

britské stavaře

Střední školu stavební Třebíč 
lze bez nadsázky nazvat ško-
lou světovou, její zahraniční 
aktivity jsou nadstandardní a 
výuka předmětu dějiny archi-
tektury v angličtině je výji-
mečná i na celostátní úrovni.

Škola je již řadu let zapoje-
na do programů Leonardo da 
Vinci a Erasmus+, v jejichž 
rámci vycestovaly a dále ješ-
tě vycestují desítky žáků do 
bližší i vzdálenější ciziny – 
Slovensko, Německo, Litva, 
Finsko, Španělsko, Francie, 
Norsko, Turecko. Aktivity 
jsou vždy zaměřeny na sdíle-
ní zkušeností ze stavebního 
vzdělávání, nechybí odbor-
ná praxe a samozřejmě pro-
cvičování a zdokonalování 
cizích jazyků.

Letos se zatím uskutečni-
la čtrnáctidenní stáž osmi 
žáků a jejich učitelky Dany 
Michálkové v britském městě 
Plymouth. Konala se v rámci 
projektu Zabraňte tepleným 
ztrátám: Využití termografi e 
II. Samotné stáži předcháze-
la náročná příprava, která se 
skládala z jazykové přípravy a 
teoretické i praktické odbor-
né části. Zájem o tuto formu 
vzdělávání však byl i letos 
vysoký, z dvaceti tří zájemců 
byli vybráni ti nejlepší.

V Plymouthu budoucí 
stavaři bydleli v rodinách a 
pracovali ve středisku Skills 
Group, v tamních prostorách 
si vyzkoušeli různé stavařské 
techniky. Práce, aktivita a 
celkový přístup třebíčských 
studentů byly velice vysoce 
hodnoceny, několikrát o nich 
psali v místním i celostátním 
tisku, dokonce jejich činnost 
byla použita pro propaga-
ci stavebního vzdělávání a 
řemesel. Střední škola sta-
vební Třebíč i britský part-
ner věří, že jejich spolupráce 
bude pokračovat.

Tento způsob výuky je jistě 
cestou, kterou české školství 
(a technické obory obzvlášť) 
potřebuje.

e-mail: info@spsstrebic.cz
www: http://www.stavtr.cz

Střední škola stavební Třebíč
Kubišova 1214/9, Třebíč

Pro školní rok 2017/18 nabízí škola tyto obory:

      

   Studijní obory zakončené maturitní zkouškou
 36-47-M/01 Stavebnictví – uchazeč uvede jedno z nabízených zaměření na přihlášce ke studiu.

 nitivní volbu provede po ukončení prvního ročníku.
  Zaměření:

  – Pozemní stavitelství
  – Architektura a design interiérů
  – Ekonomika a řízení stavebnictví

   36-45-M/01 Technická zařízení a energetická náročnost budov – studium s orientací na moderní 
způsoby vytápění, energetickou náročnost budov, nízkoenergetické stavby, měření a regulaci, 
termodiagnostiku, obnovitelné  zdroje energií, klimatizaci, rekuperaci, projektování v AUTOCADU.

   Učební obory SOU
   26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud  (motivační stipendium 400 Kč měsíčně, prospěchové stipendium

2 000 Kč ročně)
  33-56-H/01 Truhlář 
  36-64-H/01 Tesař  (motivační stipendium 700 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 2 000 Kč ročně)
  36-52-H/01 Instalatér  (motivační stipendium 400 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 2 000 Kč ročně)
   39-41-H/01 Malíř a lakýrník  (motivační stipendium 700 Kč měsíčně, prospěchové stipendium

2 000 Kč ročně)
  36-67-H/01 Zedník  (motivační stipendium 700 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 2 000 Kč ročně)
  36-66-H/01 Montér suchých staveb

   Učební obory s nižší náročností teoretické výuky       
  36-57-E/01 Malířské, lakýrnické a natěračské práce 

   Nástavbové studium 
  36-44-L/51 Stavební provoz
  33-42-L/51 Dřevařská a nábytkářská výroba
  26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
 rétalatsnI urobo ytnevlosba orp uonečru uiduts mévobvatsán v uknivon emejuvarpiřP 

– 36-45-L/52  Technik plynových zařízení a tepelných soustav

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA:

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DNE 12. 1. 2017 OD 8:00 DO 17:00 HODIN
V PŘÍPADĚ ZÁJMU JE MOŽNÁ PROHLÍDKA ŠKOLY KDYKOLIV PO TELEFONICKÉ 
DOMLUVĚ NA TEL. 606 787 704 NEBO 724 229 317.
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Blíží se doba rozhodování žáků základ-
ních škol, kam se vydají dále na cestě 
svým životem. Toto rozhodnutí nebý-
vá mnohdy lehké, a není se čemu divit. 
Pokud má člověk kladný vztah k lidem 
a zájem o kvalitní středoškolské vzdělá-
ní, je právě zdravotnická škola ta správná 
volba.

Čtyřletý maturitní obor zdravotnický 
asistent nabízí svým studentům kvalit-
ní odbornou přípravu. Výuka se skládá 
nejen z odborné přípravy, teoretické a 
praktické, ale i ze studia všeobecných 
předmětů. V prvním a druhém ročníku 
získávají žáci především teoretické zna-
losti z oborů ošetřovatelství, somatologie 
a první pomoci. Výuka probíhá v moder-
ně vybavených učebnách ošetřovatelství. 
Ve 3. a 4. ročníku probíhá praxe přímo 
na odděleních zdejší nemocnice (chirur-
gie, urologie, neurologie, interna…).

     Po maturitě je možné dále pokračo-
vat ve studiu na stejné škole, ale v progra-
mu vyšší odborné školy – diplomovaná 
všeobecná setra. Absolvent po složení 
absolutoria získává titul DiS a je připra-
ven vykonávat práci kvalifi kované zdra-
votní sestry.

Součástí studia jsou i jiné aktivity: prá-
ce ve Studentském centru, práce v klubu 
pro mentálně postižené. Studenty střední 
zdravotnické školy je vidět také při chari-
tativních akcích, výukových programech 
pro školky anebo při aktivitách ČČK.

     Škola samozřejmě nabízí studentům 
dlouhodobě zahraniční stáže. Nejblíže 
naší vlasti probíhají dvoutýdenní stáže v 
Humenném na Slovensku. 

,,Byli jsme rozdělení na oddělení, kde 
jsme pracovali s přidělenými žáky míst-
ní slovenské zdravotnické školy. Zapo-

jili jsme se do chodu oddělení a ošetřo-
vali pacienty. Po práci, která končila ve 
13 hod., jsme chodili na různé exkurze, 
týkající se zdravotnictví např. na stoma-
tologickou kliniku, nebo  do nemocnice 
v Košicích. Stáž na Slovensku je pro mě 
velkým přínosem.“ Takto popisuje svou 
zahraniční praxi Marek Pislcajk, student 
4. ročníku zdravotnické školy.

    Škola nabízí studentům i možnost 
praxí v Německu, konkrétně v hlavním 
městě Berlíně. Stáže probíhají na 2 mís-
tech, v seniorském zařízení Pfl egewerk 
a nově i v soukromé nemocnici na růz-
ných odděleních (chirurgie, epileptolo-
gie, psychiatrie...). V říjnu tuto nabídku 
využily 2 studentky, Adéla Matoušková 
a Pavla Suchá. ,,Nemocnice je vybavena 
nejmodernějšími přístroji a pracuje v ní 
velmi zkušený personál, díky kterému js-
me se obě rychle na svém oddělení adap-
tovaly. Během praktikování v nemocnici 
jsme přihlíželi operaci přímo na operač-
ním sále. Největším přínosem bylo pro-
hloubení jazykových znalostí, možnost 
porovnání rozdílů poskytované zdra-
votnické péče a navázání nových vztahů 
s personálem a studenty zdravotnické 
školy v Berlíně,“ hodnotí zahraniční praxi 
Pavla Suchá, studentka 4. ročníku zdra-
votnické školy. Po absolvování praxe zís-
kávají studenti mezinárodně uznávaný 
europass, který mohou využít při zájmu 
o zaměstnání v cizině.

     Zaujaly Vás informace o tomto obo-
ru a chcete se dozvědět více? Neváhejte 
tedy a přijďte 18. ledna 2017 od 14 hod. 
na Den otevřených dveří naší školy! Na 
případné dotazy Vám rádi odpoví přímo 
studenti. Těšíme se na Vás. 
   Pavla Suchá 4.D

Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, 
zemědělská a zdravotnická Třebíč

To nejlepší ze stavebnice, 

Interaktivní 
výstava plná 
optických 
a sluchových 

škol, nový program 
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

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

ŠKODA usnadňuje 
život svým zákazníkům 
každý den.

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

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

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou a zvýhodněním Předplaceného servisu

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

O denní svícení se postará 
moderní LED technologie.

S koly z lehké slitiny budete 
kilometry ukrajovat elegantně.

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

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
Brněnská 123
674 01  Třebíč
Tel.: 568 823 853
www.horacke-tr.cz
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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

Soudně ověřené překlady z a do 
německého jazyka, tlumočení, výuka. 
Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 724 658 835.

Překlady a tlumočení 

Náplně do tiskáren

Sklo, porcelán

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

Služby zahrádkářům

Truhlářství

Koupím

Zaměstnání

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

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

Domácí pamlsky 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.

Přijmeme řídiče sk.B, na rozvoz po 
Vysočině. Plat 22-28 tis.Tel: 605 255 139
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Srdečně zveme 
všechny zájemce 
do areálu školy 
v Třešti, K Valše 38

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZAHRADNICTVÍ

CUKRÁŘ
KREJČÍ
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
ŘEZNÍK-UZENÁŘ
TRUHLÁŘ
ZAHRADNÍK

CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ PRÁCE
KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽÉRSKÉ PRÁCE
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

J01-SOŠTD

Maturitní obory: Obory s výučním listem:

Telefon: ředitel - 567 224 941, 731 471 061
sekretariát - 567 224 942, 731 471 062, ústředna - 567 112 811 
E-mail: ivana.dvorakova@outlook.cz

Internetové stránky: www.sskola-trest.cz
Ubytování a stravování poskytujeme přímo v areálu školy.
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Rozhovor s mluvčí Městské 
policie Třebíč Lucií Šerkovou se 
uskutečnil v polovině prosince. 

 Antonín Zvěřina

Jak hodnotíte letošní rok z pozi-
ce třebíčské městské policie?

Jsme rádi, že se nám ve městě žád-
ným zásadním způsobem nezvyšu-
je trestná ani přestupková činnost. 
Snažíme se město udržovat v co nej-
větším pořádku. To se nám, na zákla-
dě statistických údajů, které máme 
k dispozici, daří. Zaměřujeme se 
na dopravu, což je velká část práce 
strážníků městské policie. Ale také 
postihujeme přestupky proti veřej-
nému pořádku, přestupky majetkové 
a další. V práci nám pomáhá i měst-
ský kamerový dohledový systém. 

Zlepšila se pověst městské poli-
cie?

My se snažíme o to, aby naše práce 
byla vnímána co nejpozitivněji. Pře-
devším pachatelé protiprávního jed-
nání jsou s naší prací nespokojeni. 
Strážníci se u některých lidí setkávají 
s negativním hodnocením. Snažíme 
se působit i preventivně, práci činit 
v rámci zákona. Pokud někdo dosta-
ne pokutu, musíme se smířit s tím, 
že nadšený nebude. 

Městskou policii má na starosti 
radní Pavel Heřman. Jaká je spo-
lupráce?

To vedení probíhá převážně přes 
ředitele městské policie. Jsou v kon-
taktu denně. Radní Heřman sem 
chodí i na pracovní porady. Zajímá 
se o to, co se v Třebíči děje, jaké jsou 
výsledky kamerového systému. Zají-
má ho práce na poli prevence. 

Je město kamerami dostatečně 
pokryto?

Zásadní rozšíření kamerového 
systému neplánujeme. Nyní máme 
k dispozici 35 kamer. Další rozšíře-
ní plánujeme podle aktuální situa-
ce. Stává se nám, že se objeví místo, 
kde třeba dochází k vandalismu, ná-
růstu protiprávního jednání. Pak se 
tam umístí kamera přechodně nebo 
se to zrealizuje jako nový kamerový 
bod. S větším nárůstem kamer nepo-
čítáme. 

Znamená to, že máte k dispozici 
mobilní kamery?

Přímo mobilní kamery nemáme. 
Naše síť je natolik technicky zdatná, 
že vybudování nového, dočasného 
kamerového bodu není až tak tech-
nicky složité. Ani fi nančně, jako to 
bylo v dobách minulých. 

Máte pokryté borovinské vlako-
vé nádraží, které prochází rekon-
strukcí a v původním stavu vypa-
dalo hrůzostrašně?

To pod kamerou není. V Borovině 
je kamera v ulici Revoluční, která na 
tu stranu míří, ale nádraží nezabere. 

Znamená to, že bude víc pod 
dohledem městských strážníků?

Strážníci samozřejmě dochází i 
do míst, kde máme kamerové body. 
Kde nejsou, určitě chodí častěji. 

Jak často strážníci vycházejí či 
vyjíždějí do terénu?

Žádná pravidelnost v tom není. 
Každý den je specifi cký. Vychází se 
také z toho, co se v tu chvíli v Třebíči 
děje. Když nic, jedná se o trasy, kde 
se provádí běžná kontrola. Záleží na 
vedoucích jednotlivých směn. Každá 
má pod patronací jednu městskou 
čtvrť, takže se tam strážníci mohou 
objevovat častěji. Pokud ale musí 
řešit nějaký přečin, stává se, že se do 
té lokality vůbec nedostanou. 

Co pochůzky?
Pokud máme plný stav, což není 

současný případ, v době dovolených 
a nemocí, je to velice obtížné. V ide-
álním případě jsou k dispozici dvě 
motorizované hlídky plus jedna pěší. 
Motorizované hlídky provádí kon-
trolní pěší činnost jen v případě, že 
jim to výkon služby dovolí.

 
Kolik vlastně má městská policie 

strážníků a kolik vám chybí?
V současné chvíli 35 strážníků. 

V ideálním stavu má být ve směně 
šest strážníků plus vedoucí směny. 
Na třech směnách nám chybí po jed-
nom strážníku.

Co pro městskou policii zname-
nají třeba riziková utkání v hoke-
ji?

Na rizikové zápasy má pohotovost 
celá městská policie. Do práce nastu-
pují všichni strážníci. 

To znamená přesčasy, jak ty se 
řeší?

Strážníci si berou náhradní volno, 
což se samozřejmě podepisuje na 
běžné činnosti.

A co kulturní akce, zejména v létě?
Naštěstí při těchto akcích nedochá-

zí k nárůstu trestné či přestupkové 
činnosti. Daří se nám je zabezpečo-
vat v rámci běžného chodu. 

Pořadatelé se snaží udržovat pořá-
dek sami. I když se samozřejmě 
navýší počet osob pod vlivem alko-
holu.

Když už jsme na to narazili, je 
alkohol v Třebíči velký problém?

Zda je to velký problém, těžko říct. 
S podnapilými lidmi se setkáváme. 
Ti ohrožují svoje zdraví či život či 
život nebo zdraví svého okolí. Setká-
váme se i s nezodpovědnými jedin-
ci, kteří usedají za volant s alkoho-
lem v těle. Tady nám hodně pomáhá 
kamerový systém. Opilé lidi vozíme 
na protialkoholní záchytnou stanici 
až do Jihlavy, a tím se oslabuje výkon 
směny. 

Přivítala by městská policie 
záchytnou stanici v Třebíči?

Určitě by to pro nás bylo pohodl-
nější. Ale to nezáleží na nás.

Snažíme se o prevenci, říká Šerková

Lucie
Šerková

Jak probíhá ve městě prevence?
Snažíme se klást důraz na to, že bez 

spolupráce a koordinace se na poli 
prevence moc dělat nedá. Komi-
se prevence kriminality je porad-
ním orgánem rady města. Schází se 
minimálně jednou za dva tři měsíce. 
Zastoupení tam není jen ze zástupců 
politických stran, ale setkávají se tam 
odborníci. Z probační mediační služ-
by, z Policie České republiky, z odbo-
ru sociálních věcí či z neziskovek. Já 
jako manažer prevence kriminali-
ty sdružuji všechny poznatky. Rada 
města má schválit novou koncepci 
prevence kriminality i koncepci dro-
gové problematiky. To by nám mělo 
umožnit i získávat fi nanční prostřed-
ky z různých dotačních titulů. 

Jsou drogy v Třebíči velký pro-
blém?

Zavírat před tím oči by bylo špat-
né. Myslím si, že nabídka řešení či 
prevence je v Třebíči na velmi vyso-
ké úrovni. Spolupracujeme s K-cen-
trem Noe při oblastní charitě, kdy 
tito pracovníci mají tuto oblast veli-
ce dobře zmapovanou. Podílí se vel-
kou měrou na tom, že nenacházíme 
injekční stříkačky na dětských hřiš-
tích, běžně po městě. Když se někde 
nachází  skupina lidí pod vlivem 
návykové látky, snažíme se s nimi 
pracovat.   

Co Třebíč a bezdomovci?
To je velké téma. Nemůžeme se 

srovnávat s městy na úrovni Brna 
či Prahy. Třebíč je městečko, kde se 
téměř všichni známe. Máme tady 
opravdu několik osob, které jsou 
bez domova. Bohužel zákon nám 
neumožňuje, jakým způsobem tuto 
situaci radikálně vyřešit. Strážní-
ci tyto osoby mohou pouze vykázat 
z míst, kde budí veřejné pohoršení. 
Můžeme jim uložit blokovou poku-
tu, což je zcela neefektivní. Oni dob-
ře vědí, že strážníci nic moc dělat 

nemohou. Tak jako všude. Můžeme 
nabídnout nějakou pomoc, ale oni o 
ni nestojí. Nově zřizujeme na měst-
ské policii asistenty prevence krimi-
nality, tito dva pracovníci se budou 
hlavně zabývat touto záležitostí. 

Jak spolupracujete se státní poli-
cií?

Myslím si, že spolupráce je nad-
standardní. Vždy se snažíme s nimi 
domluvit a nehážeme si klacky pod 
nohy. 

Blíží se Vánoce, konec roku, jak 
se na městské policii řeší služby?

Tyhle problémy nemáme, protože 
kolegové rok dopředu vědí, jaké 
budou mít služby. Sloužíme pravi-
delně a proto všichni s předstihem 
vědí, co je čeká. Strážníci s tím počí-
tají, je to zaběhnutá praxe. A jsou 
s tím smíření, že jednou za čas na ně 
služba vyjde. 

V Třebíči začne platit zákaz 
používání pyrotechniky. Jak se na 
to chystáte?

Už začal platit od 1. prosince. 
Máme v rukou postih pro pachatele. 
Strážníci mohou uložit pokutu až pět 
tisíc korun. Zatím jsme žádný případ 
nezaznamenali. Myslíme si, že svoji 
roli sehrála i prevence. A velikou roli 
v této oblasti sehraje kamerový sys-
tém. 

Zaznamenala v letošním roce 
městská policie nějaký kuriózní 
případ?

To když se po Rafaelově třídě pro-
jížděl na kolečkových bruslích Har-
ry Pott er. Údajně šlo o nahrávku pro 
soukromou televizi. 

Šlo o pětadvacetiletého převleče-
ného muže z Račerovic, který kolem 
sebe rozhazoval petardy a mezi 
nohama měl koště. Mladík se poku-
sil strážníkům ujet, což se mu nepo-
dařilo.    

Třebíčské Ekotechnické cent-
rum Alternátor hostí velkou výsta-
vu mapující činnost středních škol 
zřizovaných Krajem Vysočina. Po 
celém Alternátoru jsou rozmístě-
ny ty nejzajímavější exponáty, které 
školy využívají ke své výuce. 

Výstava je určena zejména žákům 

osmých a devátých tříd, ale nejen 
oni si mohou prohlédnout třeba sta-
vebnicový automobil Kaipan, zku-
sit podojit krávu, vyzkoušet Van 
de Graaff ův generátor nebo poří-
dit fotografi i ve fotokoutku. Výstava 
potrvá do konce ledna.  -zt-

Prezentují se střední školy

Prostřednictvím mobilní aplikace 
EPP každý podpoří nákup osobní-
ho automobilu pro Domácí hospic 
sv. Zdislavy. Službu Oblastní chari-
ty Třebíč mohou podpořit amatérští 
i profesionální běžci, lyžaři, turisté i 
cyklisté. 

Pomáhá se vlastním pohybem 
při péči o nevyléčitelně nemocné 
lidi. Zimní počasí a ryze amatérský 
pohyb přitom nejsou překážkou, 
protože se počítá i pohyb na trenažé-
rech, nebo při chůzi na nákup či do 
práce.

Mobilní aplikace zaznamenává 
pohyb uživatele a kromě informací o 
rychlosti či čase, generuje i body. Ty 
po skončení aktivity může dotyčný 
věnovat třebíčskému hospici.

„Pečovatelky, zdravotní sestry a léka-
ři jsou k dispozici pacientům hospi-
ce a jejich rodinám 24 hodin denně, 
sedm dní v týdnu. Mobilita je nesmír-
ně důležitá a umožňuje poskytnout 
pomoc ve chvílích, kdy člověk prožívá 
krizi a skutečně nás potřebuje,“ moti-
vuje k pohybu vedoucí hospice Eva 
Vráblová. -zt-

Hospici pomůže pohyb 
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Třebíčské noviny

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

tel.: 776 143 134

1. 1. 2017 Novoroční výstup na 
Klučovskou horu, start z Třebí-
če od restaurace Alfa v 9.00 hodin. 
Odměnou na vrcholu bude pamětní 
list. Zpáteční cesta z Klučovské hory 
povede okolo rybníka Hodinovec 
přes Střítež do Třebíče. 

7. 1. 2017 Do Ždírce na vtanče-
ní do roku 2017: Jihlava - Henčov 
- Ždírec (13 km), možnost zkrácení: 
Střítež - Ždírec (4 km) nebo dojet 
až do Ždírce (116 m). Od 16 hodin 
hudba. V ceně vstupenky 150 Kč je 
večeře a víno. Odjezd vlakem z Tře-
bíče hl. n. v 11.20 / z Boroviny v 
11.26. Návrat objednaným autobu-
sem ze Ždírce ve 23.00 hod.

9. 1. 2017 Jihlava - Henčov - Ždí-
rec (13 km), možnost zkrácení. Pro-
cházka s posezením a vtančením 
do nového roku. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 11.25 / z Boroviny 
v 11.29. Návrat objednaným autobu-
sem ze Ždírce ve 23 hod.

14. 1. 2017 Třebíč, MHD Týn (u 
Billy) - Zámiš - Dubiny - Okřešice - 
kolem Okřešického potoka a potoka 
Lubí - Budíkovice (8,5 km), zpět a) 
MHD z Budíkovic v 11.56, 17.15, b) 
Budíkovice - Na Klinkách - Třebíč 
(4 km). V Budíkovicích posezení s 
občerstvením. Odchod z Třebíče od 
zastávky MHD Týn v 8.30 hod.

19.- 21. 1. 2017 Šumava v oko-
lí Prášil, autobusový výlet vhodný 
pro běžkaře, ubytování v chatě KČT 
v Prášilech u Železné Rudy. Odjezd 
z Třebíče v 7.00 hod. od AN. Pro-
jedeme Churáňov, Horská Kvilda, 
Modrava, Poledník, Srní, Pancíř, 
jezero Laka, Kvilda, pramen Vltavy.

21. 1. 2017 Moravské Budějo-
vice - Nové Syrovice (zajištěn pře-
voz autobusem) - Grázlova stezka 
- Dvůr Augustov - Zálesí - Zblovi-
ce (12 km), možnost prodloužení: 
Bítov město, hrad a zátoka (18 km). 
Start v 10.00 hod. hala u koupaliště 
Mor. Budějovice. Cestou oheň a čaj, 
buřty a hrnek s sebou. V cíli poseze-
ní s občerstvením. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 8.28 / ze Starče v 
9.27. Ze Zblovic do Mor. Budějovic 
je zajištěn autobus. Návrat z Mor. 

Budějovic vlakem v 16.03, 18.03.

21. 1. 2017 Slavnostní oheň na 
Čeřínku, hvězdicový pochod, start 
libovolný, cíl 11 - 13 hod. turistická 
chata Čeřínek. Trasu podle spojení 
je vhodné volit od žst. Kostelec (4,5 
km), Jihlava (18 km) nebo Brtnice 
(25 km). Zpět dle času do Kostelce 
nebo Dolní Cerekve. Odjezd z Tře-
bíče vlakem z hl. n. v 8.28 do Kos-
telce nebo v 7.30 do Jihlavy. Návrat 
vlakem z Kostelce v 14.15, 14.45, 
16.15, 16.47, z Dolní Cerekve v 
14.40, 16.43.

26.- 29. 1. 2017 Třídenní zim-
ní přejezd Krušných hor, akce pro 
běžkaře i pěší, ubytování  a stravo-
vání  zajištěno v chatách na trase. 

Celkem trasa kolem 112 km: Krasli-
ce - Přebuz - Horní Blatná - Aberta-
my - Boží Dar - Klínovec - Měděnec 
- Hora sv. Šebestiána – Chomutov. 
Jede se jen s malým batůžkem (pití, 
svačinka, něco na převlečení a přezu-
tí). Lze absolvovat i jen jednodenní 
trasy s ubytováním na jednom místě. 
Odjezd z Třebíče ve čtvrtek auty.

28. 1. 2017 Třebíč, Penny Market 
(u pekárny) - Ptáčov - Kobylinec - 
Nárameč - Budišov (13 km), zpět 
a) vlakem z Budišova v 14.47, 16.35, 
b) Budišov - Kojatín - Hostákov – 
Ptáčov - Třebíč (14 km). V Budišově 
posezení s občerstvením a prohlídka 
zámeckého parku a Větrného mlýna. 
Odchod z Třebíče od Penny Marke-
tu v 8.00 hodin.  -zt-

David Novotný není kama-
rádům lhostejný, pomohli mu 
částkou více než sto tisíc korun. 

 Antonín Zvěřina

Nadační fond mládežnického fot-
balu předal v rámci třetího ročníku 
futsalového turnaje Davi cup 2016 
poukázku na 20 tisíc korun Davi-
du Novotnému na jeho další léčení. 
Stručná informace, která vysvětluje 
velice málo. Takže, kdo to je David 
Novotný a jaký byl jeho osud. 

David Novotný se narodil 17. ledna 
1992 v Třebíči. Už od malička vyni-
kal výjimečným nadáním a touhou 
být nejlepší. Díky sportovním koře-
nům a zázemí v rodině začal David s 
fotbalem už v pěti letech. 

Nenechal se odradit
Jako aktivní sportovec se nevy-

hnul mnohým zraněním, kterými se  
nikdy nenechal odradit. Nebyl zvyk-
lý spoléhat se jen na to, co mu nadě-
lila příroda, ale věřil, že úspěch je 
ukryt především v tvrdé dřině. 

Snažil se svoje zkušenosti předat i 
žáčkům, kteří si ho jako trenéra brzy 
oblíbili. Nejen ve fotbalu prokazoval 
svoje kvality. Ve volném čase se jako 
samouk oddal malování portrétů, 
které díky smyslu pro detail dovedl k 
dokonalosti.

Od portrétů přešel k průmyslovým 
návrhům, čemuž chtěl zasvětit i svo-
ji budoucí kariéru. Po maturitě se 
věnoval důkladné přípravě na talen-
tové zkoušky a právě cesta na hodi-
nu kreslení byla Davidovi osudnou. 
Za dosud nevysvětlených okolnos-
tí se jeho auto srazilo 15. prosince s 
vlakem.

David byl okamžitě převezen na 
ARO do Fakultní nemocnice v Brně, 
kde několik dní bojoval o život. 

Závažná diagnóza: Difúzní axonál-
ní poranění mozku. Ale David, jeho 
rodina a také kamarádi snahu o zlep-
šení stavu nevzdali. 

I proto vznikl turnaj Davi cup, kte-
rý si dal za cíl kamarádovi pomoci. 
Letos se přidal i Nadační fond mlá-
dežnického fotbalu. 

Šek předával Zdeněk Petr, před-
seda Krajské komise futsalu Futsal 
– Vysočina, člen Výkoného výboru 
Oblast Komise Futsalu Fotbalové 
asociace České republiky pro Jiho-
moravský kraj a Vysočinu. 

Pro něj to rozhodně nebyla formál-
ní záležitost. „Jsem jeho bývalý tre-
nér a proto mi na osudu Davida tolik 
záleží. Uvědomuji si, jak je jeho léčba 
fi nančně náročná,“ uvedl. 

Poborský nepřijel
Má radost, že se mu podařilo pře-

svědčit nadační fond, aby tuto část-
ku, 20 tisíc korun, uvolnil. Upozor-

ZDENĚK PETR předává šek Davidovi a jeho rodičům. Foto: Antonín Zvěřina

Futsalisté pomohli kamarádovi

nil, že mecenášem nadačního fondu 
je bývalý vynikající český reprezen-
tant ve fotbale, Karel Poborský.

„Měl velký zájem do Třebíče přijet, 
bohužel musel odcestovat do zahra-

ničí,“ vysvětlil Petr. Netajil, že mu 
nepomohl jen Karel Poborský, ale 
mnoho dalších ochotných lidí. „Díky 
turnaji se vybralo 98.906 korun a další 
částka 31.104 korun byla inkasovaná 
za dražbu podepsaných dresů,“ nastí-
nil pořadatel turnaje Pavel Chalupa.  

Těší ho, že třetí ročník má stále více 
příznivců a z turnaje se stává vánoční 
tradice. Letošní ročník byl specifi c-
ký tím, že se konal na sportovní hale 
TJ Spartak, což je hala s kompletním 
zázemím pro hráče, ale i fanoušky. 

„Tento tah si nemohu vynachválit, do 
ochozů si našla cestu početná skupina 
diváků, která vytvořila báječnou atmo-
sféru,“ poukázal Chalupa. Má radost, 
že letos si přišli na své i ti nejmenší, 
pro které byl v menší tělocvičně při-
praven skákací hrad. 

„Chtěl bych touto cestou poděkovat 
partnerům za poskytnuté dary, těm 
kteří dobrovolně přispěli do kasičky, ale 
zejména všem co se podíleli na bezpro-
blémovém průběhu turnaje. Ještě jed-
nou díky moc a v příštím roce opět na 
viděnou,“ dodal Chalupa.

V jihoitalské Andrii se konalo Mis-
trovství světa juniorů a veteránů v 
Taekwon-do ITF. Ve výpravě čes-
kých reprezentantů byl i třebíčský 
veteránský závodník Jaroslav Mašek, 
který se představil ve třech disciplí-
nách - sestavy, sportovní boj do 90 
kg a přerážení. 

V soutěži technických sestav se 
probojoval až do fi nále, kde nakonec 
prohrál a získal stříbrnou medaili. 
Stejný úspěch se povedl  ve sportov-
ním boji ve váhové kategorii do 90 
kg, když jeho vítěznou vlnu zastavil 
až ve fi nále dlouhodobý a úspěšný 

reprezentant Slovinska Peter Lan-
deker. 

Stříbrná medaile je i tak obrovský 
úspěch, protože konkurence a kvali-
ta ve veteránské kategorii nad 40 let 
opět znatelně narostla. V silovém 
přerážení se Maškovi nepovedlo 
dosáhnout na stupně vítězů. 

Celé české reprezentaci juniorů a 
veteránů se v celkovém hodnoce-
ní podařil historický úspěch, když 
výprava obsadila 3. místo na světě 
za Koreou a Japonskem, ale před tra-
dičně velmi silným Ruskem, Ukraji-
nou či Řeckem.   -zt-

Mašek přivezl dvakrát stříbro
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