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Nový městský architekt by měl 
zahájit svoji práci od počátku 
dubna. 

 Antonín Zvěřina

Město Třebíč má zájem o pozici 
městského architekta. Vypsalo výbě-
rové řízení a nechalo se inspirovat 
v podobně srovnatelných městech. 
„Víme, že v mnoha městech externí-
ho architekta mají, a spojili jsme se i 
s Českou komorou architektů,“ sdělila 
místostarostka Marie Černá. 

Zejména se jednalo o zkušenos-
ti města Chrudim. „Celou věc jsme 
připravovali dva měsíce, a pokud se 
přihlásí odpovídající zájemce, chtěli 

bychom, aby zahájil svoji práci od prv-
ního dubna,“ konstatovala Černá.

Upozornila, že uchazeč v žádném 
případě nemusí pocházet z Třebíče. 
Města mají zkušenosti, že architekt 
s bydlištěm mimo své působiště se 
na ně dívá zcela jinýma očima.  

Černá připomněla, že Třebíč 
v minulosti městského architekta 
měla. Jedním z nich byl Lubor Her-
zán, třebíčský rodák ze známé stavi-
telské rodiny. 

Po odchodu do důchodu město 
vypsalo výběrové řízení a zaměstna-
lo jeho nástupce. 

„Ten ale svoji činnost brzy ukončil,“ 
poznamenala Černá. Připustila, že 

několik let pozice  obsazená nebyla, 
a vedení města má nyní záměr toto 
napravit. 

Netajila, že konzultace se budou 
týkat i přestavby centrálního Karlo-
va náměstí.

„Jeho cílem bude usměrňovat veške-
ré aktivity ve veřejných prostorech,“ 
podotkla Černá. Radní Pavel Heř-
man zdůraznil, že městský architekt 
v žádném případě nebude městským 
projektantem. 

„Bude koordinovat případné soutěže, 
záměry města v rámci územního plá-
nování. Projekty budou připravovat 
fi rmy k tomu určené,“ poukázal. 

 (Pokračování na str. 3)

Město hledá nového architekta
TŘI KRÁLOVÉ: Slon doprovázel Tři krále na Karlově náměstí v Třebíči. Nevadil mu sníh, ani mráz. Tři králové se pak poklo-
nili Svaté rodině a předali jí dary. Více o Tříkrálové sbírce na str. 3. Foto: Antonín Zvěřina

Připravili ples 
a dětský karneval
Ples třebíčských farností se usku-

teční v pátek 10. února od 20 hodin 
v Kulturním domě Hájek v Třebí-
či. Farní dětský karneval se koná 
v neděli 29. ledna, od patnácti hodin, 
v tělocvičně Základní školy Týnská. 
Program nabídne divadlo pro děti, 
soutěže a hry. -zt-

Charita nabízí 
polévku 

Oblastní charita Třebíč bude v úno-
ru bezplatně vydávat polévku lidem 
bez domova, kteří jsou potřební a 
strádající. Lidé si ji mohou vyžádat 
v přízemí sídla Oblastní charity Tře-
bíč, v ulici L. Pokorného 15. Vydává 
se každé úterý a čtvrtek, od 13 do 14 
hod.  -zt-

Na radnici mají 
refl exní pásky

Od 20. února loňského roku musí 
chodci za snížené viditelnosti nosit 
mimo obec refl exní prvky. Kraj 
v rámci akce Bezpečná Vysočina 
nakoupil téměř půl milionu refl ex-
ních pásek. 

Pásky pak kraj předal obcím s rozší-
řenou působností (OPR), které zajis-
tily distribuci obcím ve svém správ-
ním obvodu. ORP Třebíč má celkem 
93 obcí, kterým byly pásky již předá-
ny. Od začátku roku 2017 si mohou 
Třebíčané vyzvednout refl exní pásky 
v budově radnice na Karlově náměs-
tí, v přízemí na informacích.   -zt-
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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 
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Město hledá...
(Dokončení ze str. 1)

Starosta Pavel Janata přiznal, že cílem 
města je vnést do urbanistiky nový vítr. 
Černá doplnila, že po zkušenostech 
z jednání se městům osvědčilo, když 
architekt má svoji vlastní architekto-
nickou kancelář. 

To znamená, že se městu nevěnuje 
na plný úvazek, ale několik dnů v týd-
nu. Třebíč požaduje po architektovi 
minimálně pětiletou praxi a konzultač-
ní a poradenskou činnost. „Nebude roz-
hodovat, ale určitě budeme jeho názorům 
naslouchat,“ nastínil Janata.

Jeho připomínky budou důležité i 
v souvislosti s památkami UNESCO, 
Židovským městem, židovským hřbi-
tovem a bazilikou sv. Prokopa. „Zejmé-
na architekt, který nebude z Třebíče, se 
musí s městem seznámit, a to nějakou 
dobu potrvá. Proto si představujeme 
spolupráci dlouhodobější. Nemíníme 
jeho práci omezovat, například na jedno 
volební období,“ dodal starosta Janata.

Do sbírky se zapojily stovky 
dobrovolníků, rekordmany 
se stala rodina Čapkova.

 Antonín Zvěřina

Do Tříkrálové sbírky, kterou pořá-
dá Oblastní charita Třebíč na úze-
mí okresu Třebíč, se letos zapojilo 
přibližně 1.600 dobrovolníků, kte-
ří s pokladničkami obešli 213 měst, 
obcí a osad. Pro sbírku bylo vydáno 
485 pokladniček. 

Výtěžek činí 2.416.865 korun, tedy 
o 138.177 korun více, než v loňském 
roce. V samotné Třebíči a přilehlých 
obcích se vysbíralo 433 951 Kč, o 53 
298 Kč více, než před rokem.

V Třebíči se o úspěch sbírky opět 
velmi výrazně a podstatně zasloužila 
rodina Čapkova, která obešla 24 
ulic! Společnými silami nasbírala do 
sedmi pokladniček neuvěřitelných 
90.008 korun. Vše dohromady vážilo 
22,3 kilogramů, a nejtěžší pokladnič-
ka 4,9 kilogramů.  

„Každý rok čteme výzvu, aby se 
ozvali další koledníci, protože obejít 
celou Třebíč se ještě nikdy nepodařilo. 
A tak jsme se znovu zapojili, a ke stá-
vajícím ulicím jsme přibrali zase další, 
které nebyly obsazeny,“ vysvětlila paní 
Čapková. 

„Letos bylo pravé zimní počasí, se 
silným mrazem, mezi domky člověk 
mrzl, zato v panelácích bylo teplo, až 
na ty schody v domech bez výtahu, kte-
ré jsme museli zdolat. Koledování nám 
zabralo řadu dní, bylo to namáhavé, 
ale výsledek nás těší. Potřebných lidí 
v nouzi je stále dost, a tak peníze jistě 
pomohou tam, kde jich bude třeba. A 
všem, kteří letos váhali, vzkazujeme: 
Začněte taky chodit. Nemusíte lámat 
rekordy, budete však mít podíl na 
dobré věci, a přinese to radost i vám,“ 
doplnila paní Čapková. 

Jaroslava Hlinková, skautská 
vedoucí, se zapojuje do sbírky se 
svým skautským dorostem nepře-
tržitě od jejího počátku. Společně 

vykoledovali ve čtyřech pokladnič-
kách také úžasnou částku - 44.562 
korun. 

„Tentokrát mám o něco méně než 
vloni, tři dny jsem vynechala, abych 
mohla pohlídat své malé vnučky. Ale 
jak vidím, v celkovém výsledku se to 
neprojevilo. Našli se jiní zapálení dob-
rovolníci, a to je dobře,“ konstatovala 
skautská vedoucí.

Tříkrálová sbírka Oblastní cha-
ritě Třebíč pomůže s dokončením 
nového Domova pro matky v těžké 
životní situaci, na podporu služby 
rané péče určené pro rozvoj dětí s 
postižením do sedmi let věku a pro 
pomoc jejich rodinám, na podpo-
ru Dobrovolnického centra a Proro-
dinného centra, na nákup zdravot-
nické techniky pro Domácí hospic 
sv. Zdislavy, na materiální či fi nanč-
ní pomoc lidem, kteří se dostali do 
situace, která vyžaduje mimořád-
né a rychlé řešení, a na humanitární 
pomoc.

Tříkrálová sbírka byla rekordní

STANISLAV VRŠKA  připravuje další unikátní pohled na starou Třebíč.  Tentokrát se zaměřil na Stařečku 19. století. Jeho 
dílo zcela jistě najde v Třebíči důstojné místo. Ze středu města zbývá ještě zmapovat čtvrť Jejkov. Foto: Antonín Zvěřina  

Modelář mapuje Stařečku

Lidé darovali 
téměř 45 tisíc

Vánoční veřejná sbírka v Třebíči 
skončila. Na dobročinné účely lidé v 
Třebíči věnovali částku bezmála dosa-
hující 45 tisíc korun.

Lidé mohli přispívat do schránky 
pod vánočním stromem na Karlo-
vě náměstí, nebo posílat peníze pří-
mo na speciální bankovní účet. Peníze 
na dobrou věc věnovali také členové 
zastupitelstva města, kteří přispěli část-
kou 15.300 korun. Společně se podaři-
lo shromáždit částku 44.065 korun. 

Sbírka pomůže Stacionáři Úsměv k 
zakoupení polohovacího lůžka pro lidi 
s větší mírou podpory, a na podporu 
svozové služby klientů stacionáře. -zt-
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Na ministerstvu vnitra strávil 
týden student Obchodní aka-
demie a Hotelové školy 18letý 
Lukáš Ramach. Vrátí se tam 
příští rok v květnu. Svůj pobyt 
tam hodnotí jako obrovskou 
zkušenost.   

 Antonín Zvěřina

Stáž, co to vlastně znamená?
V mém případě se jednalo o školní 

stáž. Díky ní jsem se dostal do Pra-
hy na ministerstvo vnitra. A musím 
poděkovat i škole, že mi to umožnila. 
Byla to pro mě ohromná zkušenost, 
k nezaplacení. Takové věci se nedějí 
každý den a čerpám z toho dodnes. 

Měl jste nějaký úkol, kterému 
jste se věnoval?

Seznámil jsem se s odborem legis-
lativy a koordinace předpisů. Na 
tomto oddělení jsem strávil celý 
stážní týden. Po jednotlivých oddě-
leních jsem sledoval práci, seznamo-
val jsem se s jejich praktikami. Nav-
štěvoval jsem i další budovy, které 
spadají pod ministerstvo vnitra. 

Kolik hodin denně jste na minis-
terstvu trávil?

Osm hodin, od sedmi do tří odpo-
ledne. 

Kde jste byl ubytovaný?
Bydlel jsem u svojí kamarádky na 

Vinohradech, což pro mě bylo velice 
výhodné. 

Jak jste to měl daleko do práce?
Stačilo mi tak dvacet minut. 

Překvapilo vás něco na minister-
stvu?

Zejména to, že věci jsou poměr-
ně složité. Například - jak dlouho 
zákony po ministerstvu putují, než 
se schválí. Prochází řadou jednání a 
často se přepracovávají, pokud je ně-
co špatně. 

Jak se k vám pracovníci minister-
stva chovali? 

Byli sympatičtí, se všemi jsem si 
rozuměl. S některými jsem pořád 
v kontaktu. Třeba s mojí kolegyní, se 
kterou jsem sdílel kancelář. 

Takže jste měl vlastní stůl?
Byla mi přidělena kancelář, kde 

jsem seděl se zmiňovanou kolegyní. 

Ze středoškoláků jste tam byl 
sám?

Ano, tuto stáž jsem absolvoval sám.

Vybral jste si to sám, nebo vás 
vybrala škola?

Vybrala mě škola. 

Vás tyto věci zajímají?
O politiku se zajímám, a toto pro 

mě bylo takové zpestření. Učinil 
jsem si přehled o této sféře. 

Takže zkušenosti využijete?
Třeba v budoucí práci. Pokud budu 

pracovat ve státní správě, už mám 
určitý přehled. 

To znamená, že už o svém povo-
lání máte představu?

Uvažuji o psychologii a o státní 
správě. Ještě mám na rozhodování 
rok čas, takže si to ujasním. 

Pojedete na ministerstvo na dal-
ší stáž?

Tuto týdenní jsem absolvoval 
v září, a příští rok tam ještě pojedu 
na čtrnáct dní. To už budu mít větší 
možnosti se zapojit, třeba do zpraco-
vání spisů.

Potkal jste se s ministrem?
Nepotkal, sídlí v jiné budově. Ale 

věřím, že ho potkám v květnu. Byl 
bych rád, kdybych ho poznal. 

Na co byste se ho třeba zeptal?
Co všechno musí zařídit, do jaké 

míry je to náročné, co je pro něj nej-
důležitější.

Měl jste čas si prohlédnout Pra-
hu?

S kamarádkou jsme si vždy v pod-
večer vyhlédli nějakou památku a 
navštívili ji. Zejména Staré Město. 

Co se vám tam líbilo?
Atmosféra. Připadá mi to tam 

takové volnější. Více možností, lep-
ší uplatnění. Přijde mi, že v Třebíči 
nemůžu dělat vše, co bych chtěl. 

Jednou byste tedy rád zamířil do 
Prahy?

Přesně tak. Nebo do ciziny. 

Říkal jste, že vás zajímá politika. 
Co uplatnění tam?

Také o tom přemýšlím. Když se 
konaly americké volby, hodně jsem 
je sledoval. Baví mě zaznamenávat 
různé grafy a studovat kandidáty na 

LUKÁŠ RA MACH před budovou ministerstva vnitra. Foto: archiv školy 

Politika mě zajímá, říká Lukáš Ramach

S velkým ohlasem se mezi žáky 
základních škol setkal nový obor, 
který je určen studijně a součas-
ně sportovně nadaným žákům ZŠ. 
Jedná se o maturitní obor obchod-
ní akademie – sportovní manage-
ment. Zaujal ty mladé lidi, kteří pro-
vozují jakýkoliv výkonnostní sport 
nebo sportují jen rekreačně.  Na roz-
díl od „klasické obchodky“ je vzdě-
lávací program doplněn o speciální 
sportovní přípravu, výživu a stravo-
vání, fyzioterapii s možností získat 
certifi káty maséra, trenéra atd.

Mezi žádané studijní obory školy 
patří dále cestovní ruch a hotelnic-
tví.  Již během studia praktikují stu-
denti v takových zařízeních, jako je 
hotel Hilton v Praze, hrad Karlštejn, 
v expandujících fi rmách typu Mann-
Hummel, ale také např. na minis-
terstvu vnitra. Podobně je tomu u 
oborů učebních, jejichž žáci svojí 
prezentací na veřejnosti (např. pří-
prava recepce pro pana prezidenta) 
spoluvytváří vysoký kredit školy.   

Škola se zaměřuje na výuku cizích 
jazyků a studenti si mohou již 
během studia složit mezinárodní 
Cambridge zkoušky z angličtiny 
typu PET, FCE. Každoročně vyjíždí 
okolo šedesáti studentů na dlouho-
dobé 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 
disponuje mezinárodním certifi ká-
tem ISO 9001:2009 a Certifi ká-
tem odborných škol, udělovaným 
Asociací kuchařů a cukrářů ČR v 
oblasti gastronomie pod patronací 
světové WACS.   Nejúspěšnější žáci 
oboru hotelnictví jsou aktivními čle-
ny Juniorského národního týmu 
AKC a mezinárodního Czech-Slo-
vak Carving Team a reprezentu-
jí tak ČR ve světě (Švýcarsko 2013, 
Jižní Korea 2013, Lucembursko 
2014, Německo 2016). Na světo-
vé gastronomické olympiádě IKA  v 
Erfurtu 2016 získala studentka ško-
ly Eliška Vostalová zlatou medaili 
a zařadila se do světové elity v car-
vingu. 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
 (PI-t02-oaD)

Obchodní akademie a Hotelová 
škola Třebíč  představuje nový obor 

a zlato ze světové olympiády 

prezidenta. Myslím si, že v téhle sfé-
ře bych se také uplatnil. 

Sledujete politiku u nás?
Spíš se zaměřuji na tu americkou. 

Je to jiné, než u nás. I to komplikova-
né hlasování, to mě fascinuje. 

Měl jste favorita?
Donalda Trumpa. Jsem rád, že 

vyhrál. Myslím si, že je to člověk pro 
změnu. Je jako prezident Zeman, 
upřímný člověk, a myslím si, že 
v USA nastanou velké změny. 

Co vám říká místní komunální 
politika?

Nemohu říct, že by mě stáž tře-
ba na radnici nelákala, ale směřuji 
někam jinam. 

Lákala by vás stáž na jiném 
ministerstvu?

Myslím si, že by mě obohatila stáž 
na ministerstvu zahraničních věcí, 
nebo na ministerstvu fi nancí. Urči-
tě by mi to hodně dalo, jako minis-
terstvo vnitra. Ale nemůžu být na 
všech místech zároveň. Věřím, že se 
tam třeba jednou pracovně zařadím, 
myslím ministerstvo vnitra. 

A co prospěch?
Spíš mi jdou humanitární předmě-

ty, čeština, jazyky. 

Co na to tvé okolí?
Spolužačka, se kterou mám blízký 

vztah, se mě na stáž ptala a přála mi ji.  
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PRODEJ/PRONÁJEM

Nabízíme samostatný průmyslový areál dostupný 
kamionovou dopravou v atraktivním místě – při 
výpadovce na Velké Meziříčí.

Výměra areálu cca 6700 m2. Součástí areálu je zázemí 
případné prodejny s administrativou, skladovací 
resp. výrobní haly a zpevněné plochy.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit
E: janik@tts.cz

M: 724 325 003

www.tts.cz

PRŮMYSLOVÝ AREÁL
při výpadovce na Velké Meziříčí
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HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
Brněnská 123
674 01  Třebíč
Tel.: 568 840 268
www.horacke-tr.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Možná se Vám to zdá snadné, ale profesionální péče o Váš vůz opravdu
není hračka. Vyžaduje špičková technologická zařízení a kvalifikované, 
výrobcem proškolené pracovníky. Kromě odborných oprav Vám také
nabízíme vyřízení formalit s pojišťovnou a zapůjčení náhradního vozidla
po dobu opravy. Přenechejte tyto starosti nám a kontaktujte našeho 
servisního poradce na telefonním čísle 568 840 268 nebo
na e-mailu servis@hadtr.cz.

Lakýrnické a klempířské práce

100% PÉČE 
NENÍ 

HRAČKA
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Voda z nádrže Mostiště 
do Třebíče proudí už přes 
padesát let.  

 Antonín Zvěřina

Loni v listopadu uplynulo 50 let, 
kdy do Třebíče začala proudit voda 
z nádrže Mostiště nedaleko Velkého 
Meziříčí. „Je to výročí vodárensky veli-
ce významné,“ sdělil ředitel Vodáren-
ské akciové společnosti Třebíč Jaro-
slav Hedbávný. 

Připomněl, že tehdy došlo k pro-
pojení dvou velkých vodárenských 
soustav. To dalo podnět ke vzniku 
Vodárenské soustavy jihozápadní 
Moravy. Hedbávný vysoce ohodno-
til roli vodojemu Kostelíček v rámci 
propagace vodárenství; ho loni nav-
štívilo přes šest tisíc osob.

Voda do příkopu
„Pokud se podíváme do historie, prv-

ním vodárenským systémem byl vodo-
vod, který napájel z rybníku Kuchyň-
ka zámecký příkop. Když se opravoval 
zámek a zámecký příkop, objevilo se 
tam dřevěné potrubí,“ poznamenal 
Hedbávný. Tento vodovod pochází 
patrně z 15. či 16. století. 

Prvním vodovodem pro záso-
bování pitnou či užitkovou vodou 
byl přívod z rybníku Babák. První 
moderní vodovod z Vodovodního 
rybníka pochází z roku 1888. Pro-
vizorní vodovod z řeky Jihlavy začal 
fungovat v roce 1927. Heraltický 
vodovod přivedl vodu do Třebíče 
v roce 1936. 

Voda do Třebíče proudila i z nádrže 
Lubí, v letech 1962 až 1986. Násle-
doval zmiňovaný přívod vody z Mos-
tiště, který v roce 1982 doplnil Vra-
novský vodovod. 

„Voda z Babáku proudila do kašen 
na náměstí,“ naznačil Hedbávný. 
Voda sloužila všem, napájel se tam 
dobytek, ale stejnou vodu používali i 
obyvatelé města. „Hygiena tam určitě 
chyběla,“ vyjádřil se Hedbávný. Něco 
takového přinášelo do města i nej-
různější nemoci. 

Z té doby pochází vzácný doku-
ment, Listina Smila Osovského, kde 
je psáno, že tehdejší majitel panství 
touto listinou osvobodil rybníky na 
Týnském potoku, včetně rybníku 
Babák, od daní a poplatků.     

Zbouraly se kašny
Tím umožnil zásobovat náměs-

tí vodou. V roce 1888 byl oprave-
ný Vodovodní rybník, a voda z něj 
byla napojená na původní potrubí 
z rybníku Babák. „V té době byly na 
náměstí zbourané kašny, sochy z nich 
přemístěny a místo kašen instalovány 
takzvané výtokové stojany,“ pozname-
nal Hedbávný.

Byl jich patrně dvanáct, nebo tři-
náct, a pokryly vnitřní město a Sta-
řečku. „To už byl modernější způsob 
odběru vody, než z kašen,“ sdělil He-
dbávný. I přes určité úpravy se jed-
nalo o vodu povrchovou, s menší 
kvalitou. 

Postupně se město rozrostlo, a 
vody byl nedostatek. Proto se vybu-
doval provizorní vodovod z řeky Jih-
lavy. Odběrné místo bylo v lokali-
tě u části Kočičina. „Když se stavělo 
parkoviště pro obchodní dům, snížila 

se hladina vody v řece natolik, že bylo 
vidět torzo základu odběrného objek-
tu,“ poukázal Hedbávný. 

Doplnil, že z tohoto vodovodu 
se už zaváděly vodovodní přípojky 
do jednotlivých nemovitostí. Bylo 
to v ulicích Bráfova, Sirotčí, či části 
ulice Znojemská. „Čekáme, že až se 
bude, možná už v příštím roce, opra-
vovat ulice Bráfova, s velkou pravděpo-
dobností narazíme na původní vodo-
vodní přípojky,“ nastínil Hedbávný.  

Zřejmě budou z olova, které se teh-
dy používalo. „Olovo mělo jednu vel-
kou výhodu a jednu velkou nevýhodu,“ 
naznačil Hedbávný. Nekorodovalo, 
ale jedná se o toxický prvek. Pokud 
voda stála v potrubí delší čas, olo-
vo vstřebala a docházelo k otravám 
z vody.

Hledala se příčina 
Dlouho se hledala příčina, a moh-

lo za to olověné vodovodní potrubí. 
To se proto přestalo používat. Tento 
vodovod zavedl i vodoměry. Tehdy 
se také začalo za odběr vody platit. 
Dvě koruny stála voda z výtokové-
ho stojanu a tři koruny za odběr přes 
vodoměr. 

„Z dnešního pohledu se zdá, že je 
to málo. Vzhledem k tehdejší hodno-
tě peněz po přepočtu se však dostane-
me ke stejné ceně, jako dnes,“ vysvět-
lil Hedbávný. Pokud jde o heraltický 
vodovod, loni v září uplynulo 80 let 
od zahájení jeho výstavby. 

„V těchto dnech se připravuje studie, 
která připravuje jeho přestavbu. Leží 
před námi otázka, zda nynější areál 
ponecháme jako skanzen, a vedle vybu-
dujeme moderní úpravnu,“ pozname-
nal Hedbávný. 

V padesátých a šedesátých letech 

se opět začal projevovat nedostatek 
vody. Jedna ze studií, která se nako-
nec uskutečnila, navrhovala zřídit 
provizorní vodovod z nádrže Lubí. 
Vznikaly další studie vodních nádrží 
na Klapovském potoku, či na řece 
Brtnici. 

Nakonec vítězí varianta napojení 
na nádrž Mostiště. Defi nitivní roz-
hodnutí padlo v červnu 1961, stav-
ba začala v únoru 1964, a první voda 
byla do Třebíče vpuštěna 29. listopa-
du 1966.

Postupně se na vodovod začaly 
napojovat další obce. Prvotně bylo 
vybudováno 27 kilometrů potrubí. 
Současně se uskutečnila rekonstruk-
ce vodovodních řadů v Třebíči. 

Nádrž Mostiště, severně od Velké-
ho Meziříčí, se začala stavět v roce 
1960. Plně byla napuštěna o rok 
později. Objem nádrže činí dvanáct 
milionů metrů krychlových vody. 
Původně měla sloužit pouze pro Vel-
ké Meziříčí. 

Rekonstrukce Mostiště
První velká rekonstrukce úpravny 

vody v Mostišti, za zhruba 50 mili-
onů korun, se uskutečnila v roce 
2005, po havárii hráze vodní nádrže. 
Poslední rekonstrukce, v roce 2015, 
měla název: Zajištění kvality pitné 
vody ve vodárenské soustavě Jihozá-
padní Moravy. 

První část, Třebíčsko, si vyžádala 
asi 450 milionů korun. Výkon úprav-
ny vody je nastavený na 200 litrů za 
vteřinu, současný výkon činí 110 
litrů vody za vteřinu. Na Třebíčsko 
přiteče ročně z Mostiště asi milion 
kubíků vody.

Z Vranova jsou to přibližně tři 
miliony kubíků a z Heraltic půl mili-

onů kubíků. Hedbávný upozornil, 
že výhodou Mostiště, oproti vodě 
z Vranovské přehrady, spočívá v tom, 
že nádrž byla postavená jako vodá-
renská. Čili má veškerá zabezpečení, 
s tím související. 

Vranov má proti Mostišti výhodu 
v tom, že se jedná o nádrž zhruba 
desetkrát větší. Má objem přes sto 
milionů kubíků vody. „Velké srážky, 
sucho, se na Mostišti projeví daleko 
významněji,“ podotkl Hedbávný. 

Ten se také vyjádřil k výstavbě 
vyhlídkové plošiny nad vodojemem 
v Balinách u Velkého Meziříčí. Ta 
se stavěla v rámci zmiňovaného pro-
jektu Zajištění kvality pitné vody, 
a nikdy na ni nebyla získaná žádná 
dotace, jak uvedla některá média. 
Další podobný objekt se nachází u 
Rudíkova. Obě místa jsou častým 
cílem turistů. 

Hedbávný informoval, že koncepce 
vodárenského systému se formovala 
v 70. letech minulého století. Tehdy 
se předpokládala spotřeba vody 200 
litrů a více na osobu. Realita je asi 70 
litrů na osobu a den. „Z toho důvodu 
je vodárenská soustava naddimenzova-
ná. Pokud nedojde k zásadnímu navý-
šení spotřeby vody, bude jí dostatek,“ 
uvedl Hedbávný. 

Netajil, že vše může změnit také 
sucho. Nejvíce ohrožená je lokali-
ta u Heraltic. Tam jsou vybudované 
zdroje, které se zatím nevyužívají. Ty 
představují určitou rezervu. Vše také 
může změnit dostavba Jaderné elek-
trárny Dukovany. 

„Navýšení by měl pokrýt vranov-
ský zdroj bez problémů,“ myslí si He-
dbávný. Doplnil, že z tohoto důvo-
du se žádné rozšíření vodovodní sítě 
neplánuje. 

ŘEDITEL Vodárenské akciové společnosti Třebíč Jaroslav Hedbávný před mapkou, kam voda z Mostiště na okres Třebíč 
teče. Foto: Antonín Zvěřina

Třebíč nedostatkem vody trpět nebude
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Srdečně zveme 
všechny zájemce 
do areálu školy 
v Třešti, K Valše 38

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZAHRADNICTVÍ
PODNIKÁNÍ - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

ZAHRADNÍK 
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
CUKRÁŘ
TRUHLÁŘ
ŘEZNÍK UZENÁŘ
KREJČÍ

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

J02-SOŠTD

Obory s maturitním vysvědčením: Obory s výučním listem:

Telefon: 567 112 811, 608 196 484

Internetové stránky: www.sskola-trest.cz
Ubytování a stravování poskytujeme přímo v areálu školy.

Středoškoláci, pro něž není čeština 
mateřským jazykem, často selhávají 
u maturity z češtiny. Potíže jim dělá 
především slohová práce, její poža-
davky jsou totiž nastaveny pro rodilé 
mluvčí. 

Česká školní inspekce (ČŠI) dopo-
ručuje systémové řešení maturity pro 
tuto skupinu žáků. Měli by zkoušku 
skládat na základě přístupu k češtině 
jako k cizímu jazyku.

V současné době mají cizinci, kte-
ří pobývají v Česku méně než čtyři 
roky, nárok na prodloužení času na 
vypracování didaktického testu o 
patnáct minut. U slohové práce mají 
navíc třicet minut, a mohou používat 
překladový slovník a Slovník spisov-
né češtiny.

Toto zvýhodnění mnohým cizin-
cům nestačí. Maturita je totiž konci-
pována jako zkouška rodilého mluv-
čího ze zvládání mateřštiny.

Záleží na délce pobytu cizinců v 
Česku, míře odlišnosti češtiny od je-
jich mateřštiny i dosažené jazykové 
úrovni. Je to podle ní ale podobné, ja-
ko kdyby měli Češi slohovými prace-
mi v cizím jazyce konkurovat rodilým 
mluvčím. Navíc by se tento jazyk učili 
metodami cizího jazyka, zatímco ci-
zinci se češtinu učí jako rodilí mluvčí, 
což jim znesnadňuje situaci.

Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání (Cermat), které maturity v 
Česku organizuje, běžně nezpracová-
vá statistiky úspěšnosti cizinců u ma-

Zahraniční studenti mají jazykové problémy
turity z češtiny. Dotazníkové šetření 
z roku 2013 podle inspekce ukázalo, 
že žáci s odlišným mateřským jazy-
kem selhávali u maturity z češtiny ve 
větším poměru než rodilí mluvčí, a 
že mnoho z nich nebylo k maturitní 

zkoušce vůbec připuštěno z obavy, že 
by ji nezvládli.

Proto se navrhuje umožnit cizincům 
skládat zkoušku z češtiny jako z cizího 
jazyka na úrovni B2, což je dostačují-
cí i pro studium na českých vysokých 

školách. Podobný systém funguje na-
příklad ve Finsku.

Inspekce zjistila, že na zhruba 1200 
středních školách v ČR studovalo loni 
více než 9000 žáků s odlišným mateř-
ským jazykem. -lm-
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   2 – 3 roky s rodičem úterý, nebo čtvrtek 
od 10:00 hod.

90,- Kč/45 min. lekce
+ zakoupení učebnice INTERACT KIDS 

   3 – 5 let úterý, nebo čtvrtek 
od 15:00 hod.

90,- Kč/45 min. lekce
+ zakoupení učebnice INTERACT KIDS 

  děti starší 5 let úterý, nebo čtvrtek 
od 16:00 hod.

90,- Kč/45 min. lekce
+ zakoupení učebnice INTERACT KIDS 

V případě zájmu otevíráme i kurzy 
s dvouhodinovou dotací týdně dle individuální domluvy 

90,- Kč/45 min. lekce 
+ zakoupení učebnice INTERACT KIDS 

INTERACT KIDS
JAZYKOVÁ ŠKOLA

with DamienJane

DIRECT METHOD   – moderní a efektivní metoda výuky cizích jazyků
WELCOME MEETING   – individuální setkání s lektorkou pro každého rodiče a jeho dítě
NATIVE SPEAKER   – každý měsíc vstupy rodilého mluvčího
SPECIAL OFFER   – anglicky mluvíme, hrajeme si, smějeme se, získáváme 
      znalosti o anglicky mluvících zemích
NEVER LOST   – nikdy se neztratíme - každá lekce samostatným blokem, 
      časté opakování základních znalostí, dítě může do jazykové  
      školy vstoupit kdykoli v průběhu roku
FOR PARENTS   – přehledy náplně lekcí pro rodiče

od září 2016 
vždy po celý 

školní rok

          with DamienJane

KONTAKT: Mgr. Ilona Pospíšilová | tel. 724 662 587 | e-mail: interactkids@anglictinabeznudy.cz | Jazyková škola INTERACT KIDS | U Obůrky 953, 674 01, Třebíč

více informací na webu 

www.anglictinabeznudy.cz

individuální
přístup moderní 

metoda výuky
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Připravuje se 
KOLOBĚH

O jarních prázdninách 8. až 12. 2. 
se návštěvníci Ekotechnického cen-
tra Alternátor v Třebíči mohou těšit 
nejen na běžné prohlídky, ale také na 
rozšířený program unikátní projekč-
ní koule Science on a Sphere či na 
jízdu elektromobilem.

Současná projekce „Zničíme 
Zemi?“ bude doplněna o další již 
dříve promítanou projekci „Luna a 
jiné měsíce“, která mezi návštěvní-
ky Alternátoru zaznamenala znač-
ný úspěch. Oproti jiným dnům, kdy 
se promítá 2x až 3x denně, se proto 
bude promítat každou hodinu:

10.30 Luna a jiné měsíce
11.30 Zničíme Zemi?
12.30 Luna a jiné měsíce
13.30 Zničíme Zemi?
14.30 Luna a jiné měsíce
15.30 Zničíme Zemi?
Celodenní vstupné přitom zůstá-

vá i nadále stejné. Kdo absolvuje 
prohlídku centra, ten se bude moci 
zúčastnit i projížďky elektromobi-
lem po areálu bývalé Baťovy továrny, 
kde ekocentrum sídlí.

Ekotechnické centrum Alternátor 
je jedno z nejlépe vybavených zábav-
ně-vědeckých center v ČR, které 
vzniklo v areálu bývalé Baťovy továr-

ny v Třebíči. Zaměřuje se zejména 
na ukázky využívání energie, dále i 
na historii továrny. 

Jeho chloubou je unikátní projekč-

ní koule Science on a Sphere, jichž v 
Evropě najdeme pouze osm. Alter-
nátor ji získal z amerického Národ-
ního úřadu pro oceán a atmosféru, 
který na ní zobrazuje různé přírodní 
a vesmírné jevy. Koule získává i aktu-
ální data z NASA. Se zpožděním jen 
asi tří hodin od jejich pořízení tak 
dokáže zobrazit satelitní snímky celé 
zeměkoule.  -zt-

Centrum o prázdninách rozšíří nabídku

PROJEKČNÍ KOULE v Ekotechnickém centru Alternátor patří k opravdovým 
unikátům.  Foto: archiv centra

Registrace na sedmý ročník 
KOLOBĚHU Dalešického pivovaru 
zahájena! Jedná se o speciální závod 
pětičlenných týmů v celkové délce 
100 kilometrů, kdy úkolem každého 
týmu je dopravit svůj štafetový kolík 
do cíle závodu běžmo. 

Závodí se povětšinou na lesních a 
polních cestách a zčásti po asfalto-
vých silnicích. Registrace se uzaví-
rá ve čtvrtek 18. května ve dvanáct 
hodin.  -zt-
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 za
Vstupenky a informace

na www.koupejse.cz



STRANA  14 TN - ÚNOR 2017Publicistika / Kulturní servis

Služby LSPP stomatologické na ÚNOR 2017
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

4. 2. sobota  MUDr. Boschyaková Ludmila  Vltavínská 1346 674 01 Třebíč        568 808 275
5. 2. neděle  MUDr. Cafourek Jiří   Vltavínská  1346 674 01 Třebíč        568 843 787
11. 2. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou         568  620 248
12. 2. neděle  MUDr. Černoch Vladimír ml.  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o., Kpt. Jaroše 1123 
          674 01 Třebíč                        568 826 880, 776 166268
18. 2. sobota  MUDr. Denková Miluše   Okružní 964/11  674 01 Třebíč          568 853 087
19. 2. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou          568  620 248
25. 2. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou          568  620 248
26. 2. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou           568  620 248

Do neděle 5. března si mohou 
zájemci prohlédnout výstavu 
třebíčského muzikanta a malí-
ře Pavla Hlaváče. Má název 
Panelákové blues.   

 Antonín Zvěřina

Jak výstava v Galerii Předzámčí 
vznikala?

Některý obrazy jsem si musel na 
výstavu vypůjčit, už nejsou v mém 
majateku. Výstavu jsem připravoval 
zhruba dva roky.

Připravoval jste se přímo na tuto 
výstavu?

Měl jsem výstavu s Janou Mytisko-
vou ve Velkém Meziříčí. Líbilo se to,  
i pracovníkům třebíčského městské-
ho střediska, a s ředitelkou Jaromí-
rou Hanáčkovou jsme se domluvili, 
že oba budeme vystavovat  v Třebí-
či. Jana nakonec musela účast odříct, 
tak jsem výstavu musel připravit 
sám. 

Proč jste výstavu nazval Panelá-
kové blues?

Protože mám ateliér v paneláku. 
Mám tam dílnu, dělám tam rámy. 
Každý, kdo ke mně přijde, zírá. 

Od kdy vás malování baví?
To mě bavilo od malička. Měl jsem 

jít na UMPRUM, uměleckou školu, 
ale maminka řekla, že to není žádné 
řemeslo, a tak jsem se šel učit fréza-
řem. 

Kdy jste se k malování vrátil?
Asi ve čtyřiceti letech. To jsme se 

s Artušem Adámkem hádali, pro-
tože on dělal kurátora výstavy Open 
Performance; je součástí festivalu 
Zámostí. Říkám mu, proč tam nevy-
stavuješ? On odpověděl, to bys tam 
musel vystavovat ty. Tak jsme krví 
podepsali smlouvu, a od tý doby 
maluju. 

Jaká byla kritika?
Přišel tam známý výtvarník a bás-

ník Ladislav Novák a koukal na mé 
obrázky, a tak jsem šel k němu a 
říkám, dobrý den, pane profesore. A 
on: Hlaváč, to seš ty, jaks to dělal? A 
tam mu říkám: To je výrobní tajem-
ství. A on na tu zámeckou konírnu 
zařval bohužel nepublikovatelnou 
větu. Pak mi říká, že to prolínání 

barev je výborný, takže Novák mi 
dodal odvahu malovat. A chuť. 

Tak ještě jednou, proč malujete?
Jsem muzikant, a proč maluju? 

Tam ti žádnej zvukař nepokazí muzi-
ku. Tam nepřijde podnapilý kyta-
rista, takže tady jdu se svou kůží na 
trh jenom za sebe. Na nic se nemůžu 
vymlouvat. 

Spousta muzikantů maluje.
Jde vo to, kterej muzikant. Vono je 

to vobyčejně všechno špatný. Třeba 
Karel Gott , obrazy prodává za mili-
ony, ale že by se mi to líbilo? Mám 
vypozorovaný, že jak to hraje, tak i 
maluje (smích). To je moje teorie, 
nevím jestli správná. 

Co plánujete do budoucna?
Chci ještě chvilu žít. Jen chci říct, 

že teď je v ateliéru smutno, když je 
všechno tady. Ale už zase tvořím. A 
zkusím to trochu jinak. Dnes už vím, 
že na obraze nemusí být nic konkrét-
ního. Je to otázka barev. 

A co muzika?
Mám bluesovou kapelu Hlaváč, a 

co? Hrajeme, když chci. Pravidelně 
určitě ne. Když nás někdo pozve. 

Co na tvoji zálibu říkají vaši 
kamarádi?

Jak kdo, někdo i chválí, a často při-
cházejí za mnou do ateliéru. Radit 
si ale nenechám. Sranda je s názva-
ma obrazů, protože každý v nich vidí 
něco jiného. Prvně namaluju, a pak 
hledám název. 

Ateliér mám v paneláku, říká Hlaváč

MALÍŘ a muzikant Pavel Hlaváč u jednoho ze svých obrazů.
 Foto: Antonín Zvěřina

Městská knihovna

Zájmové vzdělávání 
seniorů

Pondělí 6. února, 9 hod., sál 
hudebního oddělení.

Perly světové architektury. 2. 
část. Architektura antiky - Ing. arch. 
Lubor Herzán.

Pondělí 20. února, 9 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Lužické hory
Promítání třebíčské cestovatelky 

Milušky Mrvkové. 

Pondělí 27. února, 9 hod., sál 
hudebního oddělení.

Šlechtické rody. 2. část. Žerotí-
nové - Neuvěřitelný příběh Karla 
staršího ze Žerotína – David Rafa-
el.

Francouzský klub 2017 
– 9. ročník

Čtvrtek 2. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Toulky autem po Francii - Jan 
Kubica.

Úterý 7. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

LiStOVáNí 18+ - Nick Cave: 
Smrt Zajdy Munroa.

Čtvrtek 9. února, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

Architektura v českých zemích 
včera a dnes. 2. část. Od Vel-
ké Moravy po gotiku - Ing. arch. 
Lubor Herzán.

Pátek 10. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Bulat Okudžava - Eva Kudrjavce-
va Malenová a Alexej Kudrjavcev.

Národní týden manželství 2017 
- Cyklus akcí Zdravé město Tře-
bíč, Poradny Ruth Třebíč a Městské 
knihovny v Třebíči

Pondělí 13. února, 16.30 hod., 
sál hudebního oddělení. 

Partnerství a hvězdy – Vztahy 
zrcadlem horoskopů - Ondřej Ha-
br.

Úterý 14. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Naplňování potřeb manželů - 
Lenka Kabátová a Libor Kabát

Čtvrtek 16. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Jak primitivní - ale jak účinné! 2. 
část - Dana Beranová.

Pátek 17. února, 16.30 hod., sál 

hudebního oddělení.
Jak sní muži a jak sní ženy? A co 

nám chtějí tyto dvě entity říct? - 
Pjér la Šé´z.

Úterý 21. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Finsko a Lofoty - Jiří Zhoř.

Pátek 24. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Bohumil Hrabal – vypravěč pří-
běhů.

Chamonix a Savojské Alpy - Pře-
mysl Zhoř.

Do 24. února, sál hudebního 
oddělení.

Finsko a Lofoty - Jiří Zhoř.
Do 24. února, Zelená klubovna, 1. 

patro, oddělení pro dospělé.

Miroslav Máca: Fotografi e.
1. února - 30. března, pobočka 

Borovina.

Svět očima dětí
1. – 27. února, pobočka Modříno-

vá.
Společná výstava výtvarných prací 

dětí ze ZŠ Cyrilometodějská a MŠ 
Benešova.

Úterý 14. února Family Point Tře-
bíč – Masarykovo náměstí – 8 – 14 
hod. 

Valentýnské dílničky
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skoda-auto.cz

ŠKODA usnadňuje 
život svým zákazníkům 
každý den.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů ŠKODA Yeti: 4,5–6,4 l/100 km, 118–147 g/km

Poznejte ideálního společníka pro cesty mimo civilizaci. Robustní kompaktní SUV značky ŠKODA Vás přesvědčí 
inteligentním pohonem všech kol a zvýšenou ochranou podvozku. Samozřejmostí je spousta výbavy v praktickém 
a pohodlném interiéru. V nabídce máme také designový model Yeti, stvořený pro džungli velkoměsta.

Přijďte se k nám seznámit s vozy ŠKODA Yeti Outdoor a Yeti.

Nemusíte mít oči i vzadu. 
Od toho máte parkovací kameru.

S vyhřívaným čelním sklem 
dáte sbohem námraze jediným 
stiskem tlačítka.

Vydejte se cestou i necestou 
s inteligentním pohonem 
všech kol.

Systém zadních sedadel 
VarioFlex umožňuje přizpůsobit 
interiér vozu Vašim potřebám.

ŠKODA Yeti Outdoor. S duší dobrodruha.

ELEGANCE 
S TERÉNNÍ VÝBAVOU

/skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

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

Divadla, koncerty, 
přednášky

Kino Pasáž
Od pátku 2. do 5. února
PSÍ POSLÁNÍ
Premiéra rodinného fi lmu USA 

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

Od pátku 3. do středy 8. února
MILUJI TĚ MODŘE
Premiéra romantické komedie Jaro-

slava Papouška.
UPOZORNĚNÍ: Začátky představe-

ní - pátek – neděle v 19.30 hod., pon-
dělí – středa v 17 hod.

Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 6. do středy 8. února
KRUHY
Premiéra hororu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 9. do středy 15. února
Upozornění: čtvrtek  - sobota ve 3D, 

neděle – středa ve 2D
LEGO ® BATMAN FILM
Premiéra animované komedie USA 

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

Od čtvrtka 9. do středy 15. února
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNO-

TY
Premiéra erotického fi lmu USA.
UPOZORNĚNÍ: Začátky předsta-

vení čtvrtek ve 21 hod., pátek – středa 
v 19.30 hod.!

Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 16. do středy 22. února
ANDĚL PÁNĚ 2
Repríza rodinné fi lmové pohádky 

ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 17. do neděle 19. února
MLČENÍ
Premiéra historického dramatu 

Mexiko, Tchaj-wan, USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 20. do středy 22. úno-
ra

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

Od čtvrtka 23. do pátku 24. února
I DVA JSOU RODINA
Premiéra romantické komedie Fran-

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

Od pátku 24. do neděle 26. února
BÁBA Z LEDU
Premiéra komediálního dramatu 

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

Od soboty 25. února do středy 1. 
března

PES RO(C)KU /ROCK DOG/ 
Premiéra animované komedie v čes-

kém znění. 
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 27. února do středy 1. 
března

JOHN WICK 2
Premiéra akčního krimi thrilleru 

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

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 2. února
NOČNÍ ZVÍŘATA
Premiéra dramatu USA.

Čtvrtek 9. února
BRA TŘÍČEK KA REL
Premiéra dokumentu ČR/Polsko.

Čtvrtek 16. února
MONSIEUR CHOCOLAT
Premiéra dramatu Francie.

Čtvrtek 23. února 
SNOWDEN
Premiéra dramatu Francie/Němec-

ko/USA.

Neděle 12. února 2017 od 17:00 
Orientální břišní tanec

Ženy a dívky jsou zvány na odpo-
lední povídání o orientálním břiš-
ním tanci.

Šárka Koštuříková, tanečnice a lek-
torka orientálního tance, nás sezná-
mí se zajímavými informacemi o 
jeho původu a blahodárném působe-
ní na ženské tělo i duši. Ukážeme si 
a vyzkoušíme některé taneční prvky, 
které nám mohou pomoci uvolnit 
napětí v okolí bederní páteře a které 
přirozenou cestou posilují a tvaru-
jí tělo. Na ukázky se můžete podívat 
zde: htt p://sheerah.cz/

Přihlášky: mob. 603840964
Místo konání: Klučov 15

Programy KZ Třebíč jsou připravo-
vány pro širokou veřejnost - dospělé, 
mládež i děti.

Zájemci o další aktivity Klubu zdra-
ví Třebíč si mohou objednat zdarma 
pravidelné zasílání přehledu progra-
mů na svůj e-mail nebo mobil.

Kontakt: mob. 603 840 964, klub-
tr@seznam.cz, www.klubyzdravi-
vysociny.cz

1. 2. v 19 hod. - Národní dům 
Zbigniew Czendlik – Postel, hos-

poda, kostel
Beseda s pohodovým knězem z 

Lanškrouna. 

3. 2. v 18 hod. - Expozice Franta
Desatero podle Dagmar
Scénické čtení Blanky Fišerové.

4. 2. od 14 do 18 hod. - Třebíčské 
předzámčí

Karneval v expozici Cesty časem
IV. ročník dětského karnevalu.

6. 2. v 19 hod. - divadlo Pasáž
Divadlo Pod palmovkou 
Jonathan Litt ell, Daniel Majling: 

Laskavé bohyně 

10. 2. ve 20 hod. - Národní dům 
Rybičky 48 – Správní chlapi tour
Jako host turné se představí skvělá 

kapela Imodium.

13. 2. v 19 hod. - Národní dům
Agentura Michal Herzán Praha
Zdeněk Podskalský: Liga proti 

nevěře

14. 2. v 19 hod. - Národní dům
Jana Koubková

16. 2. v 18 hod. - Foyer divadla 
Pasáž

Kytarový recitál Romana Smělí-
ka

27. 2. v 19 hod. - Národní dům
Zahajovací představení Festivalu 

divadla 2-3-4 herců
Divadlo Ungelt Praha
Susan Bigelow, Janice Goldberg: 

Růžové brýle

28. 2. v 19 hod. - Národní dům
Wabi Daněk s Milošem Dvořáč-

kem

Centrum DaR

Třebíčské centrum
1. - 28. 2.  VZTAHY V MANŽEL-

STVÍ A RODINĚ
2. 2.  8 – 17 OŘECHY, SEMÍNKA  

A SUCHÉ PLODY
3. 2.  10.30 – 12 Klub Batole: Kva-

litní přírodní produkty pro naše 
zdraví

6. - 10. 2.  BIOPOTRA VINY A 
FAIR TRA DE PRODUKTY

6. 2.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Rovnováha ve výchově

6. 2.  14 – 16 MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autis-
tického spektra

7. 2.  8 – 14 Ve zdravém těle, zdra-
vý duch

7. 2.  10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Lívanečky s marme-
ládou

9. 2.  8.30 – 11 Měření tlaku, cuk-
ru a cholesterolu

9. 2.  10.30 – 12 Zdravé stravování 
- výživový talíř

10. 2.  10 – 12 Klub Batole: 
Logopedická pohádka pro naše 
malá děťátka

11. 2.  14 – 17 Tvořivé odpoledne: 
Valentýnská krabička s překvape-
ním

13. - 19. 2.  NÁRODNÍ TÝDEN 
MANŽELSTVÍ

13. 2.  10 – 12 Klub Miminko: 
Vyhlášení 12. ročníku NEJ MIMI 
2016

14. 2.  8 – 14 VALENTÝNSKÉ 
DÍLNIČKY - koná se ve Family Poin-
tu Třebíč, Masarykovo nám.

14. 2.  9 – 12 Valentýnky pro naše 
nejbližší

16. 2.  10.30 – 12 Konfl ikty? 
(informace kde hledat pomoc a 
možnosti řešení, konzultace, rady, 
sdílení)

16. 2.  15 – 16.30 Kurz zdravé-
ho vaření - téma: Láska prochází 
žaludkem

16. 2.  18 – 20 Rukodělný kurz: 
Enkaustika - malování žehličkou

17. 2.  10.30 – 12 SLOVA JSOU 
PŘÍČINOU NEDOROZUMĚNÍ 
aneb Komunikace v manželství

20. 2.  10 – 12 Klub Miminko: 
Houpy, houpy

21. 2.  10.30 – 12 Potřeby a moti-
vace (beseda na téma Známe potřeby 
svého dítěte?)

23. 2.  10.30 – 12 Zdravé zoubky
23. 2.  14.30 – 16 Zdravá dílna: 

Mrkvový salát s rozinkami

2. 2. 10.30 – 14 DaR slaví 6. naro-
zeniny

7. 2. 8.30 – 11 Měření tlaku, cukru 
a cholesterolu

14. - 16. 2. Potraviny zdravé výživy, 
ořechy, semínka a suché plody

14. 2. 10.30 – 12 NÁRODNÍ 
TÝDEN MANŽELSTVÍ, mot-
to: Recept na manželství (beseda s 
odborníkem)

16. 2. 10.30 – 12 Rýma když je 
veliká, kapesníček pomáhá

21. 2. 10.30 – 12 Tučňáček má čer-
ný fráček

28. 2. 10.30 – 12 Svačina pro malé 
i velké sportovce

24. 2.  10.30 – 12 Klub Batole: Jak 
pečovat o dětský chrup

27. 2.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
První botičky

27. 2.  14 – 16 SPECIFICKÉ 
PORUCHY UČENÍ (setkání rodičů 
s dětmi, výměna zkušeností)

28. 2.  10.30 – 12 Vzdělání praxí 
I. - Do práce pomocí stáže (beseda, 
informace, konzultace)

Muzeum Vysočiny
Do 5. 3. - Galerie Tympanon: Josef 

Kremláček
3. 2. 12. 3. Josef Prodělal - Retro 

výstava – konírna

18. 2. Pro děti či rodiny s dětmi - 
Do muzea za zlomeným mečem - zá-
mek Třebíč, expozice Lidé.Místa.Osu-
dy.

21. 2. Prázdninový den v muzeu - 
pro věkovou kategorii 9 - 12 let

14. 2. Jarní přednáškový cyklus, s 
podtitulem: Cestování za přírodou, 
kláštery a netopýry - multifunkční sál 
- sedlárna – Jan Sucharda – Tajemný 
ostrov Island 

28. 2. Írán - nekonečné možnosti 
přírodních objevů – Martin Škorpík

Výstavy
7. 2. - 3. 3. Most mezi námi - Vítěz-

né fotografi e z fotosoutěže na téma 
„Stáří“ - Galerie Předsálí Národní dům 
- vernisáž výstavy 6. 2. v 16 hod.

9. 2. - 2. 4. Vladimír Lavický - 
Alchymáže a koláže ze sbírek Dag-
mar Benešové a Jana Dočekala - 
Galerie Ladislava Nováka - vernisáž 
výstavy 8. 2. v 17 hod.

16. 2. - 26. 3. Ladislav M. Wagner 
- Doteky. Host výstavy: Jana Ágnes 
- Galerie Malovaný dům  - vernisáž 
výstavy 15. 2. v 17 hod.

Do 5. března – Pavel Hlaváč – 
Panelákové blues – Výstava obrazů – 
Výstavní síň Předzámčí

Do 5. března Josef Kremláček – 
výstava k nedožitým osmdesátinám - 
Zámek Třebíč, galerie Tympanon

Od pondělí 27. února do pátku 3. 
března muzeum připravuje k výstavě 
program pro školy pro všechny věkové 
kategorie.

Do 12. 3. Josef Prodelal - Vzá-
jemná přitažlivost - Zámek Třebíč - 
konírna
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PREFA STAVEBNÍ PRVKY

www.sok.cz/prefa

Ušetřete na své stavbě! 
Železobetonové PREFA prvky zlevní, 

zjednoduší a urychlí stavbu.

PREFA výroba S.O.K. stavební, s.r.o. 
Významná třebíčská stavební společnost razantním způsobem 
rozšířila svoji působnost do oblasti prefabrikace stavebních 
prvků. Po pěti letech získávání zkušeností v omezených 
prostorách poloprovozu vybudovala nové výrobní haly 
s  moderním zařízením, které už rok naplno produkují 
prefabrikáty především pro potřeby vlastních zakázek. Firma 
má za sebou zkušenosti z výroby řady PREFA rodinných domů 
(Třebíč, Jihlava, Přerov, Kožichovice, Hrotovice), bytových 
domů (Velká Bíteš – 32 bytových jednotek), obchodního domu 
v Jaroměřicích nad Rokytnou a nepočítaně PREFA prvků pro 
průmyslové a zemědělské stavby.

Provoz PREFA výroby S.O.K. stavební, s.r.o. v Třebíči vznikl 
právě za účelem zrychlení, zlevnění a zjednodušení průběhu 
staveb, a to kompletací celé stavby z PREFA dílců, případně 
zařazením dílčích prefabrikovaných prvků (např. stropních 
dílců). Díky novým formám a betonům třídy až C35/45 z vlastní 
betonárny mají prefabrikáty hladké a přesné povrchy, které 
není nutné omítat. Výrobní zařízení umožňuje vyrobit dílce tl. 
100 a 150 mm různých rozměrů včetně otvorů pro okna a dveře, 
prostupů, vložení instalačního materiálu („husí krky“ pro 
elektrické kabely, elektroinstalační krabice, plastové vodovodní 
potrubí apod.). Certifi kovaná výroba probíhá v optimálních 
podmínkách výrobní haly bez vlivu počasí a je pod stálou 
kontrolou kvality. 

Pro stavebníky a stavební fi rmy v okolí Třebíče 
nabízíme především individuální řešení prvků pro stavby např. 
stropní a podlahové plné panely tl. 150 (175) mm na rozpětí 
do 5 m, stěnové prvky tl. 100 a 150 mm výšky do 2,85 m 
a hmotnosti do 6 tun, využitelné pro nosné i nenosné stěny, 
opěrné stěny apod. Vyrábíme také základové prahy s vloženou 
tepelnou izolací, sloupy a průvlaky od 200 x 200 do 450 x 
1200 mm a délky do 12 m. Pro více informací nás neváhejte 
kontaktovat, rádi Vám připravíme nabídku dle konkrétních 
potřeb Vaší stavby.

S.O.K. stavební, s.r.o.
Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna 162

674 01 Třebíč 1 / Česká republika

+420 568 838 811 / zakazka@sok.cz

Kompletní nabídku PREFA výrobků najdete na:
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Prostøednictvím výrobních 
poboèek má nìmecká 
skupina FRÄNKISCHE 
globální pùsobnost. U nás 
ji zastupuje spoleènost 
Fraenkische CZ s. r. o. 
se sídlem v Okøíškách 
na Tøebíèsku, která 
se s více ne  devíti 
stovkami svých 
zamìstnancù øadí mezi 
pìt nejvýznamnìjších 
zamìstnavatelù regionu.

U Kaplièky 59
675 21 Okøíšky

739 267 107
andrea.brizova@fraenkische-cz.com

 Obsluha výrobních strojù  
 montá e tøísmìnný i nepøetr itý provoz

 Obsluha výrobních strojù  
 tvarování párou nepøetr itý provoz

 Obsluha výrobních strojù  
 termotvarování tøísmìnný i nepøetr itý provoz

 Obsluha e trud ru tøísmìnný i nepøetr itý provoz

 Skladník dvousmìnný i tøísmìnný provoz

 Skladník  správce obalù tøísmìnný provoz

 Skladník  øidiè retraku tøísmìnný provoz

 Interní logistik tøísmìnný provoz

 In enýr kvality 

 Vedoucí týmu zákaznické kvality

 Specialista pøedsériové kvality 

 Zámeèník výroby nových forem jednosmìnný provoz

 rigádník do výroby na víkendy, prázdniny i dlouhodobì

Výrobní závod FRAENKISCHE CZ byl v Okøíškách vybudován 
ji  v roce 2007. Nové prostory nahradily menší, v té dobì 
ji  nevyhovující výrobní haly v ihlavì, kde spoleènost 
v roce 2004 zahájila svoji podnikatelskou èinnost. Firma se 
od té doby zmìnila takøka k nepoznání. Z pùvodní stovky 
zamìstnancù jich nyní v okøíšském závodì pracuje u  více 
ne  devìt set. Firma však i nadále plnì ctí své remní 
hodnoty a zejména pak poslání rodinné spoleènosti, 
a dodnes je v rukou zástupcù rodiny Kirchnerù, která pøed 
110 lety spoleènost v nìmeckém K nigsbergu zalo ila.

Mimo stabilního zázemí a pøíjemného pracovního prostøedí 
spoleènost sna í svým zamìstnancùm nabídnout v dy 
i nìco navíc. e to napøíklad propracovaný systém 

nanèních a ne nanèních bene tù, který zahrnuje 13. a 14. 
mzdu, pìt týdnù dovolené, mìsíèní a vìrnostní prémie, 
pøíspìvek na penzijní pøipojištìní, pøíspìvek na jazykové 
vzdìlávání, zajištìní dopravy do práce, remní akce pro 
zamìstnance a jejich rodinné pøíslušníky, slevy u vybraných 
partnerù a øadu dalších. „Vìtšina našich zamìstnancù 

 n t  a i nì  nì t  z nich im nì sni  
ich n a  na i t  i a i n ch zh ch 

s  zamìstnanci s  ša  m  astì i s t m  s n z  
  mn h  z nich  st nì n ù itì š  cit si n h  

z z m  n s a  zamìstna at  t m s is c   ist t  
 sam tn m zamìstn n  a t m i i nì š  inn  i t  
at  s t n st n s sam z mì ic  tìš  a ì m   
 t  snì t  z h   mì a a st i ù n  n ac  

našich za a at ù   a tin s  s n n  it  
s n sti   s   
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Výročí osobností Třebíče v roce 2017
Josef Chmela

básník, odborný spisovatel,
 editor, vlastenec, pedagog

Narodil se 18. února 1793 v Třebíči. 
Zemřel 28. února 1847 v Praze. Od jeho 
úmrtí letos uplyne 170 let.

Skládal písně, publikoval, vydával, učil. 
Byl šiřitelem českého jazyka. Mezi jeho 
přátele patřili V. K. Klicpera, J. Jung-
mann, F. Palacký aj. O Chmelových poz-
dějších kontaktech s rodným městem 
postrádáme určitější zprávy. Jeho přínos 
pro české národní hnutí ještě nebyl plně 
doceněn.

Vladimír Lavický 
 tiskař, editor, malíř, básník, 
ředitel třebíčské knihovny

Narodil se 13. března 1923 v Třebíči, 
zemřel 19. prosince 1997 v Třebíči. Od 
jeho úmrtí uplyne 20 let.

Lavický se vyučil v Čapkově tiskárně 
v Třebíči. Soukromě studoval malířství 
u Imricha Plekance. Byl přítelem první-
ho ředitele třebíčské knihovny Františka 
Křesťana, a po vystudování knihovnic-
ké školy v Brně se stal v roce 1963 jeho 
nástupcem. Lavický je autorem řady statí 
ve výstavních katalozích. Je autorem bás-
nické sbírky Na paletě krajin.

František Křesťan
knihovník, redaktor, publicista

Narodil se 30. května 1907 v Písku. 
Od jeho narození letos uplyne 110 let. 
Zemřel 1. března 1985 v Třebíči.

Vedl městskou knihovnu v Třebíči. 
Vůbec poprvé zavedl volný výběr knih. 
Vydával časopis Čtenář, psal divadelní a 

literární recenze. Po obsazení republiky 
fašisty postupně odnesl a ukryl k likvida-
ci určenou literaturu. Stejně tak v pade-
sátých letech. Knihovnictví pro něho 
bylo životním posláním.

František Fanta 
československý legionář, 

generálmajor československé
 armády, čestný občan města 

Třebíče od roku 1947
František Fanta se narodil 22. února 

1891 v Třebíči na Podklášteří, v dělnické 
rodině. Zemřel 12. října 1977 v Českých 
Budějovicích. Od jeho úmrtí letos uply-
ne 40 let.

Na frontě první světové války přešel z 
řad rakousko-uherské armády do zajetí, 
a posléze do československých legií. Do 
republiky se navrátil v roce 1920. 

Po obsazení československé republi-
ky vojsky německé Třetí říše, kdy již byl 
štábním kapitánem, odešel František 
Fanta v červenci 1939 do Polska, a poté, 
již s podplukovníkem Ludvíkem Svobo-
dou, do Sovětského svazu. Po nějaký čas 
působil i na Středním Východě, a také 
ve Francii, kde bojoval na řekách Marně 
a Seině, a v Anglii. Do Sovětského svazu 
se vrátil v roce 1943. Stál u vytvoření 2. 
paradesantní brigády. V bojích na Duk-
le velel Fanta po nějaký čas 3. brigádě 1. 
čs. armádního sboru, než se stal zástup-
cem velitele, generála Karla Klapálka. V 
říjnu 1944 byl v bojích sám těžce zraněn 
do obličeje.  Po válce spolupracoval na 
obnově československé armády. 

František Fanta byl nositelem různých 
vyznamenání, ať už československých, 

sovětských, či jugoslávského, polského, 
francouzského a dalších. 

Jako vyjádření úcty udělilo město Tře-
bíč Františku Fantovi čestné občanství a 
pojmenovalo po něm jednu z ulic v síd-
lišti Hájek na Nových Dvorech.

Oldřich Návrátil 
herec, v roce 2012 obdržel 

Cenu města Třebíče 
u příležitosti 60. narozenin

Třebíčský rodák Oldřich Navrátil osla-
ví 21. října 65 let. Narodil se roku 1952. 
Vystudoval JAMU, obor herectví, v 
letech 1972 - 1976. 

Nastoupil do angažmá Divadla na 
provázku v Brně, kde setrval dva roky, 
a vytvořil několik výrazných rolí pod 
vedením režiséra Petra Scherhaufera. Po 
přestěhování do Prahy hostoval něko-
lik let v souboru divadla Ta Fantasti-
ka, kde hrál v představení Zahrada raj-
ských potěšení roli Hieronyma Bosche. 
Od skončení této spolupráce je na volné 
noze.  

Největší díl své herecké práce odvedl v 
České televizi, kde hrál v mnoha insce-
nacích a seriálech (např. Pánská jízda, 
Kocourkov, Baron Prášil, Bylo nás pět, 
Zdivočelá země, Stříbrná paruka) pod 
vedením režisérů K. Smyczka, H. Bočana, 
V. Polesného, O. Koska, J. Jireše a dalších. 
Zajímavé role vytvořil i v mnoha fi lmech, 
jako např. Panelstory, Neúplné zatmění, 
Nejasná zpráva o konci světa, a také ve fi l-
mu Sluneční stát, režiséra Martina Šulíka.
V roce 2005 se objevil v roli bezcitného 
zámeckého správce ve fi lmové pohádce 
Anděl Páně (režie Jiří Strach). 

Následující rok si zahrál vedoucí-
ho vodaček Bořka v letní teenagerov-

ské komedii Karla Janáka Rafťáci, s Voj-
tou Kotkem a Jiřím Mádlem v hlavních 
rolích. Skvělou roli Emila Nádeníčka 
ztvárnil ve fi mu Jak svět přichází o bás-
níky. Hrál také v Soukromých pastích a 
v seriálu Znamení koně.

Po smrti maminky a po rozvodu s první 
ženou se natrvalo usadil v Praze. Podru-
hé se oženil 11. 11. 2011 v obřadní síni v 
Mnichovicích. 

Josef Vaněk
 politik a dlouholetý starosta 
Třebíče, čestným občanem

 in memoriam od 30. května 1947
Narodil se 14. června 1887 v Třebíči, 

zemřel 23. května 1944 v Buchenwaldu. 
Od jeho narození uplyne 130 let.

Josef Vaněk byl třebíčským starostou v 
letech 1925–1939. K významným poči-
nům jeho funkčního období nutno mj. 
přičíst, že u příležitosti oslav 600. výročí 
udělení rozsáhlých městských privilegií 
byl vybudován 13 kilometrů dlouhý při-
vaděč vody z Heraltic, s vodojemem na 
Strážné hoře. Vaněk byl členem ústřední-
ho výboru těchto oslav. 

Byl meziválečným členem Moravsko-
slezského zemského zastupitelstva, v par-
lamentních volbách v roce 1929 získal za 
Československou stranu národně socia-
listickou poslanecké křeslo v Národním 
shromáždění. 

Jako politicky činný český vlastenec se 
stal obětí nacistické okupační moci: v 
září 1939 byl zatčen a odvlečen do kon-
centračního tábora v Buchenwaldu. Tam 
se, v květnu 1944, jeho život skončil.
Jméno Josefa Vaňka nese malé náměstí v 
třebíčské části v Domcích. 
 (Pokračování v příštím čísle)

Firmu Huhtamaki Česká republika, 
a.s. naleznete v Přibyslavicích vzdále-
ných cca 12 km od Třebíče. Jsme součás-
tí fi nské nadnárodní společnosti zabýva-
jící se výrobou obalů na potraviny. Zde 
na Vysočině má fi rma dlouholetou tra-
dici a vyrábíme proložky a krabičky na 
vajíčka a misky na ovoce a zeleninu. To 
vše ze sběrového papíru.

Jsme jedním z nejstabilnějších zaměst-
navatelů v okolí, vždyť průměrná délka 
zaměstnání u nás činí 11 let. I v součas-
né době máme zájemce o práci a na roz-
díl od našich konkurentů na trhu práce 
se nepotýkáme ani s velkou fl uktuací. 

A čím to je? Jednoduše řečeno, děláme 
to jinak J. 

Snažíme se ve fi rmě vytvářet a udržo-
vat přátelskou a otevřenou atmosféru.  
Dáváme našim zaměstnancům prostor 
pro vlastní názory a růst. Podporujeme 
je jak v pracovním tak v soukromém 
životě.  Během roku pro ně připravuje-
me celou řadu akcí, jako např. Snídaně, 
kde mohou vznášet své požadavky, stíž-
nosti a přání celému vedení fi rmy, Babí 
léto kam mohou přijít se svými partne-
ry i dětmi, Vítání občánků, kde vítáme 
nově narozené děti našich zaměstnanců 
do naší velké rodiny, Mikulášskou nadíl-
ku a spoustu dalšího. Naši zaměstnanci 
jsou pravidelně informováni o tom, jak 
si fi rma vede, co se povedlo i nepoved-
lo. Dáváme jim najevo, že každý z nich je 
důležitým článkem. Jsme si moc dobře 

Huhtamaki - stabilní fi rma s dlouholetou tradicí 

vědomi toho, že pro výsledky fi rmy je 
klíčovým faktorem spokojenost našich 
zaměstnanců, protože pokud máme 
spokojené zaměstnance, projevuje se to 
velmi pozitivně na tom, jak si fi rma stojí 
na trhu. 

Výsledkem našeho úsilí je, že v celé 
divizi Molded Fiber, kam spadáme, jsme 
dáváni za příklad a centrála ve Finsku 
vkládá do našeho závodu v Přibyslavi-
cích nemalé investice a my tak máme 
možnost rozrůstat se a vytvářet našim 

pracovníkům lepší a lepší podmínky pro 
práci. 

V letošním roce se nám tak podaří 
zbourat nejstarší část naší fi rmy – starou 
budovu papírny a postavit na jejím mís-
tě novou moderní halu. 

Tento projekt sice mnohým zaměst-
nancům vžene i nějakou tu slzu do oka 
– vždyť základ papírny byl položen již 
v roce 1690. I proto se s touto budovou 
chceme symbolicky rozloučit na promí-

tání starých fotek 19. května, které pro-
běhne v našem sále a kam rádi pozveme 
i všechny, kteří v naší papírně prožili 
část svého života.

V následujících letech budeme díky 
rozšiřování výroby přijímat i nové kole-
gy, takže kdo ví, třeba někdo, kdo čte 
právě tyto řádky, přibude do naší rodi-
ny Huhtamaki J. 

A co říci závěrem? Snad jen naše hes-
lo: „Přijďte k nám, s námi můžete růst“. 
 (PI-t02-huhD)
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www.bydleniborovina.cz

www.nakopcich.cz

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

Zbývajících osm nových domů
IV. etapa výstavby řadovek v Třebíči

Během posledních dvou měsíců se prodala třetina nových domů v lokalitě Na Kopcích (IV. etapa výstavby)

Domy budou dokončeny do konce listopadu 2017.
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videoBoS - videozáznam Vašeho svateb-
ního dne, maturitního plesu, firemní 
prezentace. Letecké video a foto z 
kvadrokoptéry. Studiové zpracování 
- střih, obrazové efekty. Přepis a zpra-
cování videa - rodinných nahrávek (VHS, 
miniDV, HDD kamer atd.) a 8 mm filmů 
na DVD. Více na www.video-kamera-
man.cz, Tel.: 608 855 607

Video

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

Dětské tábory s koňmi, do konce března 
sleva 5%, info www.jkvikihorniujezd.
wbs.cz, tel.: 605 817 352

SKLO PORCELÁN  ANNA (Karlovo 
nám.17, Třebíč, 1. patro) nabízí široký sor-
timent porcelánu, skla, dárkového zboží. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. Při předložení 
inzerátu 5% sleva. Zde je také kontaktní 
místo pro odběr knih internetového knizku-
pectví 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

Dětské tábory

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

Ostatní

Oznamovatel

Truhlářství Kamarád – výroba, opravy, 
montáže. Nábytek na míru, kuchyňské 
linky, vestavěné skříně. Montáž a doprava 
zdarma. Tel.: 604 867 232

Podlahářské práce - lepení PVC, koberců, 
parket, plovoucí podlahy, renovace parket, 
průmyslové lité podlahy, včetně dodání 
materiálu. www.podlahyvysociny.cz. 
Z. Dvořák, tel.:  775 355 521

Krásné nožičky během chviličky.
Profesionální pedikúra, bez nebezpečí 
poranění, vhodné pro diabetiky, těhotné 
ženy a všechny....
Řešení problémů se zarůstajícími nehty
Bezbolestné odstranění kuřích ok
Lakování klasickým lakem a Shellac, 
vydrží na nohou 3-4 týdny
Nové studio - dlouholetá praxe, snadné 
parkování před vchodem, v blízkosti 
bazénu Laguna Třebíč, Jelínkova 171/15 
Objednávky na tel.: 773 560 061. 
M. Pařilová, www.pedikura-trebic.cz

Podlahářské práce

Pedikúra, manikúra

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

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

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

NADŠENEC koupí Škodu RAPID, GARDE, 
110R, Spartak, LADA, TATRA, Volha, JAWA 
350, ČZ, i ND ! T: 737 218 032

Přijímám nové klienty do psycho-
terapie, ind.skupinové, manželská 
poradna, neurózy, psychózy Mgr. Eva 
Podolanovičová T: 723 381 173

Výklad karet, léčivé terapie, uvolnění 
energet. bloků, minulý život. Tel. 739 
080 527, www.vyklad-vestby.cz

Výklad karet

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.
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Ve Slavkově u Brna se uskutečnil 
další ročník Republikového fi nále 
Asociace školních sportovních klu-
bů ČR v soutěži TeamGym. Celé té-
to akci předcházelo velké stěhování 
a převážení veškerého nářadí kami-
onem do Slavkova, které zapůjčil 
Gym club Třebíč, aby se mohl tento 
závod ve Slavkově vůbec uskutečnit. 

Vše dobře dopadlo, a tak po páteč-
ním tréninku všech zúčastněných 
mohla celá akce vypuknout. Základ-
ní škola Bartuškova vyslala celkem 
tři družstva: Junior 0, I, II. V katego-
rii středních škol se fi nále zúčastnila 
Vyšší odborná škola a Střední škola 
veterinární, zemědělská a zdravot-
nická Třebíč, s jedním týmem.

Mezi „základkami“ si „Bartuška“ 
vedla  velice dobře a obsadila 1., 2. a 
3. místo. Mezi středními školami se 

bohužel žádné jiné družstvo nekvali-
fi kovalo, a tak „zdravka“ neměla pře-
možitele. Ale i tak děvčata sklidila u 
publika velký potlesk.  -zt-

Výsledky závodu:
Junior 0
1. místo - Plzeň
2. místo -  Frýdek-Místek
3. místo – Třebíč

Junior I
1. místo - Plzeň
2. místo -  Třebíč
3. místo - Frýdek-Místek

Junior II
1. místo - Třebíč
2. místo - Frýdek-Místek
3. místo - Bělá pod Bezdězem

NA SNÍMKU vítězné družstvo reprezentující Základní školu Bartuškova z Tře-
bíče.   Foto: archiv oddílu

Získali všechny druhy medailí

NA MISTROVSTVÍ v moderní gymnastice společných skladeb v Praze si zajis-
tily postup i gymnastky z oddílu Moderní gymnastiky SK MG Elvis Třebíč. Ve 
sportovní hale Městské části Chodov bojovala družstva z celé republiky ve spo-
lečných skladbách s kužely. Třebíčská děvčata se umístila na 11. místě, v sestavě 
Zachová Magdalena, Lesslová Šárka, Nováková Sára, Sobotková Natálie a Vla-
sáková Karolína. Foto: archiv oddílu

Gymnastky bojovaly v Praze

Třetí lednový den letošního roku 
se vydali Snipeři z Třebíče na dlou-
hou cestu do švédského Götebor-
gu, aby se tam zúčastnili nejstar-
šího fl orbalového turnaje Gothia 
Cup. 

Autobus byl zaplněn téměř do 
posledního místečka, a tak se výpra-
va, čítající 51 členů, těšila na fl orbalo-
vá soupeření severu s jihem v katego-
riích B13, mladší a starší žáci, a B16, 
dorostenci a B18, junioři.

 B13: Do turnaje nejlépe vstoupili 
nejmladší hráči Třebíče, kteří hned ve 
svém prvním zápase porazili švédské-
ho soka po velkém obratu 5:3 a strhli 
na sebe značnou pozornost všech pří-
tomných v hale. 

Pro originální způsob oslav gólů si je 
oblíbili i místní, a tak bylo z hlediště 
slyšet švédské povzbuzování „Tžebíš“. 
V ostatních utkání už sice Třebíčš-
tí pocit vítězství nepoznali, přesto 
s ostatními soupeři statečně bojovali. 
Bohužel věkový i výškový rozdíl byl 
vždy ve prospěch soupeře, a tak pro 
nejmenší skončil turnaj po soubojích 
play-off  umístěním na společném 16 
až 32 místě z 54 týmů.

 B16: Větší smůla hráče kategorie 
B16 v prvním utkání potkat snad ani 
nemohla. Po vyrovnaném průběhu 
utkání přišla krutá porážka 1:2, a to 
brankou v poslední minutě. Smolná 
prohra se na dorostencích podepsala 
měrou vrchovatou, a tak v následují-
cím utkání předvedli nejslabší výkon 
na turnaji a švédskému soupeři pod-

lehli vysoko 0:8. 
Druhý den ovšem Snipeři dostáli 

svému jménu a doslova odstřelili nor-
ského soupeře v poměru 9:0, a mohli 
se v klidu chystat na odpolední zápas 
se švédským Ljunby. V zápase se hrá-
lo o druhé místo v tabulce, a také o 
přímý postup do osmifi nále turna-
je. Za četné podpory zbytku výpravy 
tento klíčový zápas dorostenci zvlád-
li a výhrou 3:1 se katapultovali přímo 
do osmifi nále, kde se potkali se Vsetí-
nem. 

Tento zápas doprovázela nejlepší 
atmosféra turnaje, když se k třebíč-
ským fanouškům přidali i malí Švé-
dové. Utkání bylo jako na houpačce, 

Snipeři zamířili na turnaj do Švédska

TŘEBÍČŠTÍ fl orbalisté nasbírali ve Švédsku cenné zkušenosti. 
 Foto: archiv oddílu

ale nakonec Sniperům došly síly, a 
po prohře 4:7  se museli sklonit před 
výkonem soupeře. Ukončili tak svo-
ji pouť turnajem před branami čtvrt-
fi nále, tedy na děleném 8 až 16 místě 
z 30 týmů v dané kategorii.

B18: Hráči juniorky nastoupili 
k svému prvnímu zápasu optimistic-
ky, ale nadějný výsledek 1:1 nakonec 
neudrželi a prohráli po hrubých chy-
bách vcelku jednoznačně 2:8. Ani 
v dalším měření sil se Sniperům pří-
liš nedařilo. I přes vyrovnaný průběh 
utkání se nechali ke konci zápasu sou-
peřem rozhodit a prohráli o dvě bran-
ky 2:4. 

Druhý den se Snipeři chtěli koneč-
ně dočkat vítězství. Do soupeře se 

zakousli, ale ani dvoubrankové vede-
ní jim nestačilo k prvním bodům 
na turnaji, po konečném výsledku 
3:5. Nakonec se i třebíčským junio-
rům podařilo alespoň jednou vyhrát 
v základní skupině, a to nejtěsnějším 
možným rozdílem v poměru 1:0, díky 
brance Tzimase freestyleovým prove-
dením. 

O jak cenný skalp se jednalo, se 
ukázalo až po turnaji, protože tento 
soupeř ukončil play off  B na druhém 
místě. Do vyřazovacích bojů nastou-
pili Snipeři sebevědomě, a také tomu 
odpovídal výkon na hřišti, kdy Švé-
dy prakticky k ničemu nepustili a 
svůj výkon korunovali postupem po 
výsledku 3:1 do osmifi nále turnaje B. 
Tento zápas zůstane zapsán v dějinách 
Sniperů s pocitem křivdy. K utkání 
byla nominována dvojice ženských 
rozhodčích, a ta zápas odřídila hodně 
nepřesně a nešťastně. Bohužel se Tře-
bíčští nedostali ke své hře a většinu 
utkání byli nuceni odehrát v oslabení. 
Zajímavý metr rozhodil i domácí Švé-
dy, ale ti se s podmínkami vyrovnali 
lépe, a tak po zásluze postoupili. Pro 
Snipery tedy turnaj skončil v osmifi -
nále, a na děleném 8 až 16 místě.

Snipeři zanechali ve Švédsku dobrý 
dojem. Bodovali, a získávali sympa-
tie u diváků od nejmenších po nej-
větší. I když bohužel medaile žádné 
do Třebíče nepřivezli, odjížděli z tur-
naje obohaceni o cenné zkušenos-
ti, protože tak těžké zápasy ve svých 
soutěžích za celou sezónu neodehrají.   
 -zt-
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Třebíčské noviny

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

tel.: 776 143 134

4. 2. 2017 Zimním Podoubra-
vím, turistický pochod v Sobíňo-
vě, cíl v hospodě u Štefana. Každý si 
vybere trasu podle výstupu z autobu-
su. Např. z Krucemburku na Chlum, 
Údavy a Hudeč (17 km), ze Škrdlo-
vic přes Dářko (18 km), z Krucem-
burku přes Ransko (9 km) nebo i 
přes Hlubokou (13 km), z Chotě-
boře Údolím Doubravy (9 – 12 km). 
Odjezd autobusem z Třebíče v 6.56 
z AN. Návrat ze Sobíňova vlakem v 
13.19, 15.24, 17.24.

9. - 12. 2. 2017 Český zimní sraz 
turistů v Domažlicích, trasy pěší 8 
až 23 km, na lyžích 3 až 15 km v oko-
lí Capartic a Čerchova. Každý si 
vyřídí sám předem přihlášku. Boha-

tý kulturní a poznávací program. 
Odjezd ve středu individuální.

11. 2. 2017 Okříšky - Kamen-
ný vrch - prameniště Stařečského 
potoka - Na Kříži - rybníky Obůr-
ka a Nový rybník - Hrutov - Brod-
ce - Aleje - Jestřebí - Brtnice  (19 
km). Lovecký zámeček Aleje stojí 
uprostřed lesů, byl vystavěn v letech 
1815-17. Od objektu se radiálně roz-
bíhají jednotlivé aleje. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 7.30 / z Boro-
viny v 7.36. Návrat autobusem 
z Brtnice v 14.30, 16.30.

12. 2. 2017 Za svatým Valentý-
nem, turistická vycházka KČT Čeří-
nek, start v 11 hodin v Rantířově, 
cíl Kaplička Rounek, trasa 10 km. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 9.25 
/ z Boroviny v 9.29. Návrat vlakem z 
Rantířova v 13.11, 14.57, 16.59.

18. 2. 2017 Memoriál Vladimíra 
Minaříka, vzpomínková vycházka do 
Radošova: a) Číchov - Leština - Kou-
ty - Pavlovský mlýn - chata (8 km), b) 
Dolní Smrčné - Pavlovský mlýn - chata 
(4 km). Chata je kontrolní bod, s pří-
pitkem. Do kulturáku Radošov pak 
1,2 km. Je třeba předem sdělit, kdo se 
chystá přijít - občerstvení. Zpět Rado-
šov - Dolní Smrčné 3 km. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 9.20 / z Boro-
viny v 9.26. Návrat vlakem z Dolní 
Smrčné v 13.52, 15.52.

25. 2. 2017 Vladislav - Balaton - 
údolí Mlýnského potoka - Opat-
ský mlýn - Hostákov - Strážnice 
– kolem Klapůvky a skal - Trnava 
(11 km). 

Společná vycházka KČT Třebíč 
a Trnava po méně známých cestič-
kách. Posezení v Trnavě. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 8.38 / 
z Boroviny v 8.28. Návrat z Trna-
vy pěšky (5 km) nebo autobusem 
v 14.26. -zt-

V zasedací síni třebíčské radnice 
byly vyhlášeny výsledky už 23. roč-
níku ankety Atlet Třebíče. 

V hlasování trenérů pořádajícího 
atletického oddílu, Spartaku Tře-
bíč, možná překvapivě, ale rozhodně 
zaslouženě zvítězil patnáctiletý Tobi-
áš Dvorský. 

Sprinter, kterého ještě na začátku 
roku trénoval Pavel Mikoláš, začal 
sezonu zlatem ze stopadesátky a stří-
brem z šedesátky na MČR v hale. 
V přípravě na dráhové soutěže pře-
šel do skupiny Jiřího Klinera, a do 
medailové sbírky přidal další zlato za 
šedesátku, stříbro za stopadesátku a 
bronz za devítiboj. 

Jeho časy na 60 a 150 m (7,12 a 
16,89 s) jsou okresními i krajskými 
rekordy. V republikových tabulkách 
je Dvorský na stopadesátce první, na 
šedesátce druhý. To vše mu vyneslo 
reprezentační dres, v němž přispěl 
k prvenství žákovské reprezentace 
České republiky v pětiutkání v Trna-
vě. 

Jeho současný trenér Jiří Kliner oče-
kával vítězství jiného ze svých svěřen-
ců. Buď Aleše Svobody, juniorského 
mistra republiky v hale v sedmiboji 
a druhého z MČR na dráze ve vrhu 
koulí, nebo Veroniky Janíčkové, která 
byla postupně třetí na MČR juniorek 
v hale na 60 m překážek, druhá a třetí 
při juniorském šampionátu na dráze 
na čtvrtce a stovce překážek a pátá na 
MČR do 22 let na 100 m překážek. 

I ona úspěšně reprezentovala ve 
čtyřutkání juniorských reprezentací v 
Miskolci a i ona měla podíl na vítěz-
ství českého celku. Její časy 14,32 a 
61,32 s na obou překážkových tra-
tích jsou opět okresními i krajskými 
rekordy v kategorii juniorek, na stov-
ce i v kategorii žen. Pouze na čtvrt-
ce překážek ještě zaostává za patnáct 
let starým časem Lucie Sichertové: 
58,30 s. 

Se jménem Lucie Sichertové, dvoj-
násobné vítězky ankety a nejdů-
ležitější postavy třebíčské ženské 
atletiky minimálně posledních dvace-
ti pěti let, je spojena situace podobná 
té letošní. I ona zažila rok, kdy hlasu-

jící v anketě dali přednost úspěchům 
žákovské hvězdy, kterou byl tehdy 
začínající Jiří Kliner, dnes trenér tří 
nejlepších atletů z první desítky. 

Kromě vyhlášení výsledků ankety 
byli během večera oceněni nejlepší 
žáci a žákyně v soutěžích družstev, a 
spolu s nimi i atletičtí jubilanti Zde-
na Vlčková a Vratislav Fišera, jimž za 
práci v rámci Tělovýchovné jednoty 
Spartak Třebíč poděkoval její předse-
da Viktor Jeřábek.

Výsledky 23. ročníku ankety 
Atlet Třebíče: 1. Tobiáš Dvorský, 2. 
Aleš Svoboda, 3. Veronika Janíčko-
vá, 4. Tomáš Vilímek, 5. Ondřej Do-
lák, 6. Pavla Kosielská, 7. Josef Rygl, 
8. Martin Bartoš, 9. – 10. Ondřej To-
mek a Martin Nováček. Nejužiteč-
nější atleti soutěží žactva: Starší 
žáci: 1. Tomáš Krpálek, 2. Vojtěch 
Švaříček 3. Tobiáš Dvorský. Mladší 
žáci: 1. Šimon Kneslík, 2. Jakub To-
mek, 3. Adam Havlíček. Starší žáky-
ně: 1. Kristýna Všetečková, 2. Natá-
lie Teplanová, 3. Pavla Kosielská. 
Mladší žákyně: 1. Pavla Kosielská, 
2. Karolína Tomková, 3. Lucie Svo-
bodová. Milan Zeibert

TOBIÁŠ DVORSKÝ se stal nejlepším 
třebíčským atletem.
 Foto: archiv oddílu

Nejlepším atletem Třebíče 
se stal Tobiáš Dvorský Dobře začal halovou sezonu úřadují-

cí mistr republiky v sedmiboji juniorů 
Aleš Svoboda. Atlet Spartaku Třebíč 
vyhrál z plného tréninku mistrovství 
Moravy a Slezska ve vícebojích, které 
se konalo ve Vítkovicích. 

Po prvním dějství byl sice druhý, 
druhý den však svými silnými disciplí-
nami (překážky a tyč) přešel do vede-
ní, které pojistil kvalitním závěrečným 
kilometrem (2:50,51 min). Ke Svobo-
dovu zlatu přidala Renata Procházko-
vá stříbro v pětiboji juniorek a Tobiáš 
Dvorský bronz v sedmiboji dorosten-
ců.  Posledně jmenovaný se blýskl pře-
devším dálkou (647 cm). 

Všechny tři medailisty trénuje Jiří 
Kliner, jemuž udělali radost i doros-
tenec Pavel Padělek, který absolvoval 
svůj první víceboj, i junior Martin Bar-
toš, který se zlepšil na šedesátce (7,47 
s). Ze svěřenkyň Vratislava Fišery se 
nejlépe představila Pavla Kosielská, 
která zaběhla první překážky ve star-
ším žactvu za 8,21 s.

Z výsledků mistrovství Moravy a 

Slezska ve vícebojích v hale v Ostra-
vě: Sedmiboj juniorů: 1. Svoboda 
(Spartak Třebíč) 5036 (7,34 - 662 - 
13,14 - 195 - 8,72 - 373 - 2:50,51), 2. 
Samuel (Olomouc) 4930, 3. Strás-
ký (Univerzita Brno) 4765, 6. Bar-
toš (Spartak Třebíč) 3986 (7,47 - 572 
- 11,41 - 180 - 9,35 – 243 - 3:02,48). 
Sedmiboj dorostenců: 1. Vychodil 
(Olomouc) 4660, 2. Vaněk (Vítkovi-
ce) 4382, 3. Dvorský 4307 (7,23 – 647 
– 10,59 – 170 – 09,08 – 293 -2:58,29), 
9. Padělek (oba Spartak Třebíč) 2173 
(7,70 – 578 – 10,80 -158 – 11,71 – 
293 - 3:26,78). Pětiboj juniorek:1. 
Gieselová (Olomouc) 3295, 2. Pro-
cházková (Spartak Třebíč) 2969 (9,24 
– 148 – 7,50 – 458 - 2:29,81), 3. Čihá-
ková (Vysoké Mýto) 2779. Pětiboj 
dorostenek: 19. Gallová 2278 (9,97 
– 148 – 9,83 – 456 - DNF). Pětiboj 
žákyň: 10. Kosielská 2598 (9,55 -1,45 
– 8,21 – 477 - 3:04,64), 18. Bartoň-
ková (všechny Spartak Třebíč) 2382 
(9,90 – 145 – 7,74 – 450 - 3:10,45).

 Milan Zeibert

Svoboda vyhrál ve vícebojích

Jedenáct titulů přeborníků Kra-
je Vysočina přivezli atleti Spartaku 
z pražského Strahova, přičemž krajské 
přebory brali jako rozzávodění před 
sérií mistrovství republiky. V případě 
Aleše Svobody navíc jako poslední test 
před mezistátním utkáním ve vícebo-
jích, ve kterém Češi změří síly s Fran-
couzi, Španěly a Brity, v případě Vero-
niky Janíčkové a Renaty Procházkové 
jako zkoušku před mítinkem ve Vídni. 

Asi nejhodnotnějšího výkonu dosá-
hl Tobiáš Dvorský na překážkách, kte-
ré absolvoval mimo soutěž, protože tři 
povolené starty vyčerpal ve sprintech a 
v dálce. Po loňské smolné sezoně potě-
šil návratem Martin Nováček, naopak 
z nováčků zaujali mílař Michael Jaků-
bek, dorostenec Tadeáš Janík, který 
v jednom dni vyhrál čtvrtku i půlku, a 
všestranný Pavel Padělek. Mezi děvča-
ty se nově prosadila jemnická odcho-
vankyně Eliška Krajčová a v žactvu 
Pavla Kosielská. 

Medailová umístění závodníků 
Spartaku Třebíč na přeborech Kraje 

Vysočina na Strahově: Muži a ženy: 
60 m: 2. Svoboda 7,41 (7,39), 3. Bar-
toš 7,46 – 3. Březnová 8,57. 200 m: 2. 
Janíčková 26,55. 1500 m: 3. Jakůbek 
4:17,84. 60 m přek: 1. Nováček 8,74 – 
1. Janíčková 8,92, 2. Procházková 9,28. 
Tyč: 2. Svoboda 380. Dálka: 3. Nová-
ček 602. Trojskok. 2. Bartoš 12,79. 
Koule: 3. Tomek 10,73 – 1. Šimková 
10,28. Junioři: 60 m přek: MS Svo-
boda 8,91. Koule: 1. Vilímek 14,30. 
Dorost: 60 m: 1. Dvorský 7,27 – 3. 
Trojanová 8,54. 200 m: 1. Dvorský 
23,53. 400 m: 1. Janík 54,56. 800 m: 
1. Janík 2:03,90 – 2. Jonášová 2:45,75. 
60 m př: MS Dvorský 8,68, 3. Viceník 
10.03. Výška: 3. Krpálek 155. Dálka: 
2. Padělek 581 – 2. Trojanová 465. 
Koule: 2. Krajčová 11,71. Žactvo: 60 
m: 1. Kosielská 8,34. 800 m: 3. Maš-
ková 2:44,65. 60 m přek.: 2. Bartoň-
ková 9,82. Výška: 1. Bartoňková 148, 
2. Tomková 148. Dálka: 3. Hort 496 – 
1. Kosielská 495. Koule: 2. Dobrovol-
ný 8,11 – 2. Tomková 8,82. 

 Milan Zeibert

Atleti Spartaku přivezli 
jedenáct přebornických titulů
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Vícepodlažní nemovitost na Koželužské ulici v Třebíči.
Budova je vhodná pro umístění obchodu, drobné 
výroby nebo jako zázemí pro skladování.
Součástí budovy je nákladní výtah.

K nemovitosti přináleží kapacitní privátní parkoviště 
s možností pohodlného zásobování kamionovou 
dopravou.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit
E: janik@tts.cz

M: 724 325 003

www.tts.cz

KOMERČNÍ OBJEKT
K PRONÁJMU
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