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TAKÉ SNÍMKY z Třebíčských novin byly během ledna k vidění na Krajském 
úřadu v Jihlavě, při již čtvrté krajské výstavě Region Press Foto 2016.
 Reprofoto: Lubomír Maštera

Třebíčské noviny na Press Foto 
Pamětní síň bude připomínat 

zachránce židovských chlapců 
Antonína Kalinu. 

 Antonín Zvěřina

Slavnostní otevření pamětní síně 
Antonína Kaliny se uskuteční u pří-
ležitosti hrdinových 115. narozenin. 
Akce se koná v pátek 17. února v Zad-
ní synagoze v Subakově ulici v Třebí-
či. Začíná ve čtrnáct hodin. 

Síň se otevře v sousedství Zadní 
synagogy. 

Na osmi výstavních panelech se lidé 
budou moci, díky textovým doku-
mentům a fotografi ím, seznámit s 
životem Antonína Kaliny, s důrazem 
na válečné události, které byly v jeho 
životě nejdůležitější. 

Návštěvníkům se dostane vysvět-
lení, proč to trvalo tak dlouho, než 
byl Kalina pro svět objeven, a v čem 

vůbec spočíval jeho hrdinský čin. 
Náklady na zřízení pamětní síně 
dosáhly pouze několika desítek tisíc 
korun. 

Do Třebíče v této souvislosti míří 
velice vzácná ocenění Antonína Kali-
ny. Ten na sklonku druhé světové vál-
ky zachránil stovky židovských chlap-
ců před jistou smrtí. 

Vnučka Kaliny, která žije v USA, 
v Kalifornii, odeslala do Třebíče 
balík s originály Kalinových oceně-
ní a vyznamenání - titulu Spravedli-
vý mezi národy z Izraele i medaile Za 
zásluhy od prezidenta Zemana. 

„Nejcennější exponáty pro připravo-
vanou pamětní síň jsou tedy na cestě,“ 
těší ředitelku třebíčského kulturního 
střediska Jaromíru Hanáčkovou. 

Veřejnost může síň navštívit od 9 do 
13 hodin a od 15 do 17 hodin. Výluka 
je spojená se slavnostním otevřením. 

Otevřou síň Antonína Kaliny

Jako každý rok Třebíč hledá svého 
nejúspěšnějšího sportovce. Letos se 
jedná o 47. ročník. Slavnostní vyhlá-
šení se uskuteční v pátek 17. února 
v klubu Hájek. 

Místostarostu Milana Zeiberta 
těší, že o anketu třebíčské sportovní 
oddíly projevily velký zájem. Těší ho 
úspěchy třebíčských sportovců, kdy 
mnozí získali medaile na Mistrovství 
Evropy či světa. 

„Vyhlášení se zúčastní bývalý třebíč-
ský sportovec, košíkář František Kon-
vička, který vstoupí do Síně slávy,“ 

naznačil Zeibert. V současné době 
síň obsahuje jména 16 sportovců, i 
mimotřebíčských, kdy se hledal nej-
úspěšnější sportovec celého okresu. 

Zeibert upozornil, že Konvička 
býval nejlepším československým 
basketbalistou. Později českosloven-
skou reprezentaci trénoval. 

„Někdejší jeho spoluhráči z doroste-
neckých let se na něj velice těší,“ pou-
kázal. Doplnil, že Konvička se naro-
dil v Okříškách, ale v Třebíči prožil 
dětství a mládí. Nyní bydlí v Brně.   

 -zt-

Hledá se nejlepší sportovec

Ekotechnické centrum Alternátor 
v Třebíči připravilo nový komento-
vaný program na své unikátní pro-
jekční kouli. Mnoho z nás v poslední 
době zaznamenalo zprávy o země-
třeseních, a to i poměrně blízko Čes-
ké republiky. 

Projevilo se to i na dotazech náv-
štěvníků Alternátoru, kteří se nyní 
zajímají o časté otřesy v Itálii či Řec-
ku. 

Pracovníci Alternátoru se pro-
to rozhodli informace zpracovat do 
komplexního programu, který zod-
poví většinu těchto otázek.

Program „Zemětřesení“ se zabývá 
nejen zemětřeseními na jihu Evropy, 
ale i v dalších částech světa. Agen-

tura NOAA, od níž Alternátor zís-
kal projekční kouli, posílá do třebíč-
ského science-centra online data o 
všech aktuálních zemětřeseních po 
celém světě, která lze okamžitě pro-
mítnout právě na projekční kouli. 

„K tomu jsou zpracované i další pro-
jekce, týkající se největších zemětře-
sení v minulosti, dopadů zemětřesení, 
zejména pak vln tsunami, pohybů lito-
sférických desek, a s tím souvisejícího 
formování kontinentů za posledních 
200 milionů let, a to nejen po součas-
nost, ale i s předpovědí do budoucna,“ 
konstatoval Milan Krčmář. Projek-
ce se ve všední dny konají ve 14.30 
a 15.30 hodin, o víkendech v 10.30, 
13.30 a 15.30 hodin. -zt-

Prozradí, jak vznikají 
zemětřesení s předpovědí

Takzvané pasivní domy jsou hlav-
ním tématem výstavy, která začala 
minulý týden v Ekotechnickém cen-
tru Alternátor v Třebíči. 

Jakkoli se zdá, že toto téma je 
poměrně náročné na porozumění či 
vysvětlení, výstava je koncipována 
hravou formou tak, aby ji pochopily 
už i děti ze třetí třídy základní školy. 

„Děti expozicí provázejí dva hrdino-
vé – holčička Týna a její kocour Mikeš, 
kteří velice jednoduchým způsobem 
vysvětlují, jak se pasivní domy liší od 

jiných, jak se tyto budovy staví, či jaké 
se na ně používají materiály,“ pouká-
zal Milan Krčmář. 

Děti základních škol využíva-
jí během návštěvy pracovní listy, s 
jejichž vyplňováním jim pomáhají 
školení průvodci. Běžný návštěvník 
sleduje dějovou linku výstavy. 

Ta je vhodná nejen pro děti, ale i 
pro dospělé, kteří tak mohou zjis-
tit, jak lze ušetřit energii za topení, a 
tedy i peníze. -zt-

V Alternátoru začala 
výstava o pasivních domech Zastupitelé města Třebíč rozhod-

li požádat o dotaci na opravu a péči 
o válečné hroby, evidované u obce 
s rozšířenou působností. Dotaci 
poskytuje Ministerstvo obrany, a 
jejím cílem je vyzdvihnout památ-
ku vojáků i civilistů, kteří zahynuli 
v boji za první světové války. V příš-
tím roce uplyne sto let od jejího 
konce. 

V Třebíči se jedná o opravu padesá-
ti náhrobků vojáků zemřelých v tře-
bíčském lazaretu, které jsou na sta-
rém hřbitově na Gorazdově náměstí. 

Celkové náklady jsou vyčísleny na 
360 tisíc korun, podíl města, pokud 
dotaci získá, bude 72 tisíc korun.

„Už víme, že je lepší umístit na 
náhrobky nové desky než obnovovat 
stávající,“ konstatovala místostarost-
ka Marie Černá. 

Věří, že město dotaci získá, a pokud 
se tak nestane, určitě přistoupí byť 
jen k částečné obnově. Radní Pavel 
Heřman doplnil, že pohřebiště v Tře-
bíči má při získávání dotace tu výho-
du, že se jedná o hroby s ostatky.  

 -zt- 

Chtějí opravit válečné hroby 


