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NEJ MIMI 2016: Dvanáctý ročník amatérské fotosoutěže Nej Mimi uspořádalo Třebíčské centrum. Z vítězství se radoval 
Vítek Pokorný (vpravo), druhé místo porota přiřkla Františkovi Šaldovi (uprostřed) a třetí Marii Vohlídkové. Ta získala i 
cenu sympatie.  Více na str.  8. Foto: Antonín Zvěřina

Na zdárný průběh dopravy v 
městských autobusech dohlížejí 
dva brigádníci. 

 Antonín Zvěřina

Obyvatelé Třebíče zvýšili zájem o 
jízdy městskou hromadnou dopravu. 
Podle statistik a srovnání si předplat-
ní kupóny na městskou autobuso-
vou dopravu v lednu letošního roku 
zakoupilo o 2405 cestujících více, 
než v lednu 2016 ve všech tarifních 
kategoriích. 

Tržby z městské autobusové dopra-
vy za leden 2017 jsou oproti lednu 
2016 o 1.032.343 korun, to je zhru-
ba o 80 procent vyšší, i když nově 
jezdí lidé nad sedmdesát let zdar-
ma. „Tím se sníží městu náklady na pro-

voz hromadné dopravy,“ uvedl vedoucí 
odboru dopravy Aleš Kratina. 

Netajil, že za zvýšený zájem mohou i 
nové předplatní kupony. Městu se tak 
potvrdila oprávněnost požadavku na 
kvalitní a dostupnou veřejnou dopra-
vu. Cílem radnice je snížit počet aut v 
ulicích města.

Od 1. ledna letošního roku jsou 
všechny autobusy městské dopravy v 
Třebíči nízkopodlažní a ve vybavení 
mají USB a WiFi, což vítají zejména 
mladší cestující, které chce město na 
hromadnou dopravu nalákat. 

Dále mají autobusy hlasové hláše-
ní a informační systém pro nevidomé. 
Cestující mohou uhradit jízdné nově 
bezkontaktní platební kartou.

„Dopravce otevřel informační kancelář 

pro prodej kuponů na Karlově náměstí, 
což také přispělo k zvýšenému zájmu,“ 
poznamenal Kratina. Dopravce od 
nového roku vyměnil některé vozy a 
po městě nyní jezdí dvanáct nových 
autobusů. Většina autobusů již má kli-
matizaci.  

Jejich kapacita pro potřeby města 
postačuje, některé problémy město 
operativně řeší či bude řešit po otevře-
ní Podklášterského mostu. 

Radnice také za pomoci brigádníků 
kontroluje funkčnost nových techno-
logií v autobusech. Pracují na základě 
dohody s městem.  Podle průběžných 
kontrolních zpráv jsou určité nedostat-
ky v hlášení jednotlivých zastávek, kte-
ré dopravce přislíbil odstranit do kon-
ce února.  (Pokračování na str. 3)

Lidé si kupují na dopravu kupony

Soutěž 
Předpremiéra fi lmu Zádušní obě-

ti, natáčeného v Židovské čtvrti v 
Třebíči, se v kině Pasáž uskuteční 
v pátek 17. března od 19 hodin a v 
sobotu 18. března od 15 hodin. V 
pátek se promítání zúčastní režisér fi l-
mu Jiří Svoboda, scenárista Vladimír 
Körnera a tři z  herců, na čele s Mila-
nem Kňažkem. Zájemci mohou sou-
těžit o deset vstupenek na sobotní 
představení s Třebíčskými novinami. 
Stačí správně odpovědět na následující 
otázku: 

Kde se v Třebíči natáčel fi lm o Janu 
Husovi?

a) kostel sv. Martina
b) bazilika sv. Prokopa
c) konírny Muzea Vysočiny
Odpovědi zasílejte na mailovou adre-

su zverina@jihlavske-listy.cz. Výherce 
budeme včas informovat.  -zt-

Podpoří varhany
Zastupitelstvo města Třebíč dostane 

na svoje březnové zasedání doporuče-
ní od rady města o poskytnutí fi nanč-
ního daru Nadačnímu fondu Svato-
vítské varhany ve výši 36.572 korun. 
„Jednalo se o žádost od Svazu měst a 
obcí,“ naznačila místostarostka Marie 
Černá.  -zt-
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Pamětní síň bude v Třebíči 
připomínat zachránce stovek 
židovských dětí. 

 Antonín Zvěřina

Rodák Antonín Kalina má v Třebí-
či svoji pamětní síň. Hrdinovi, který 
zachránil zhruba tisícovku židovských 
dětí v koncentračním táboře Buchen-
wald, ji otevřelo městské kulturní 
středisko v pátek 17. února v budově 
v sousedství Zadní synagogy.  

Slavnostní akt v Zadní synagoze a 
otevření síně připomněly také  115. 
nedožité Kalinovy narozeniny. Úvod-
ního slova se ujal starosta Třebíče 
Pavel Janata. 

„Jsem velice rád, že počin Antonína 
Kaliny neupadl v zapomnění,“ uve-
dl. Upozornil, že Kalinovi se dostalo 
ocenění od Izraele, kdy obdržel cenu 
Spravedlivý mezi národy. Prezident 
republiky Miloš Zeman mu udělil 
medaili Za zásluhy I. stupně. 

„Třebíč jmenovalo Antonína Kalinu 
čestným občanem města. V roce 2015 js-
me mu odhalili na budově bývalé židov-
ské školy pamětní desku,“ připomněl 
Janata. 

Naznačil, že pamětní místnost bude 
navždy připomínat život a činy tře-
bíčského rodáka. Jako další promluvil 
náměstek hejtmana Pavel Pacal. 

Pomohl kamarád
Upozornil, že objevení činu Kali-

ny sahá do roku 1988. Na popud 

jeho spoluvězně a kamaráda Jindři-
cha Flussera natočili dvě redaktorky 
americké televize s Kalinou dvouho-
dinový rozhovor. 

Nyní se promítá v Muzeu holo-
caustu ve Washingtonu. „Na základě 
tohoto rozhovoru si na osobnost Kaliny 
vzpomněly některé zachráněné děti,“ 
upozornil Pacal. 

Kalinův život inspiroval dokumen-
taristu Stanislava Motla ke zmínce 
v knize Oběti a jejich vrazi. Knihu 
Děti Antonína Kaliny cele věnoval 

třebíčskému rodákovi. 
Na jejím základě byl natočený 

dokument, který měl loni o svát-
ku Šamajim premiéru právě v Zad-
ní synagoze. Pacal poděkoval ředi-
telce kulturního střediska Jaromíře 
Hanáčkové, která stála u zrodu myš-
lenky otevřít Kalinovi Pamětní síň. 

„Máme fi lmy, ve kterých líčíme příbě-
hy kontroverzních postav jako je Krej-
číř či Mrázek. Nebylo by špatné, kdy-
bychom točili i fi lmy o našich hrdinech, 
jako se to často děje v USA. Jsem rád, 

že Třebíč se k něčemu takovému hlásí,“ 
uzavřel svoji řeč Pacal.  

Jitka Padrnosová z Okresního stát-
ního archivu připomněla, že Kalina 
se narodil ve čtvrti Kočičina a vyučil 
se obuvníkem. „Kalina ale především 
nebyl jednoduchou osobností,“ zdůraz-
nila. 

Několikrát se dostal i do rozporu se 
zákonem. „Rozhodně se nechoval tak, 
jak si představujeme, že by se hrdina 
chovat měl,“ podotkla Padrnosová. 

Urážel strážníka 
Například v roce 1935 při pří-

ležitosti Sokolského sletu hrubě 
urážel strážníka, který měl dohlížet 
na pořádek. Za to byl odsouzen ke 
třem dnům vězení. 

Poprvé se dostal do křížku se záko-
nem už v roce 1920 ve Znojmě. Jeho 
život značně ovlivnil jeho prokomu-
nistický postoj. „Možná toto vše ho 
natolik formovalo, že se na konci války 
zachoval, tak jak se zachoval,“ pozna-
menala Padrnosová. 

Tím, že se vždy vzpíral právu a 
pořádku, ho přivedlo i na myšlen-
ku zachránit s nasazením vlastního 
života stovky dětí. Na závěr zazněl 
úryvek z Kalinovy písemnosti. 

Ten ukázal, že si všechny zážitky 
pečlivě zapsal. Po připomenutí osob-
nosti Kaliny se účastníci přesunu-
li ze Zadní synagogy do sousedního 
domu, kde se přesvědčili, že expozi-
ce bez zbytečného patosu připomíná 
jeho život a hrdinství.

SLAVNOSTNÍ otevření Pamětní síně Antonína Kaliny zcela zaplnilo třebíčskou 
Zadní synagogu.  Foto: Antonín Zvěřina

Hrdina Antonín Kalina má pamětní síň

Nemocnice Třebíč se specializuje 
na poskytování zdravotní péče, zahr-
nující ambulantní a lůžkovou léčeb-
nou péči, preventivní péči a lékáren-
skou činnost. V tomto zařízení se 
rozhodli odlišit od ostatních a udělat 
pro své pacienty o něco více.

„Společnost ARIA PURA ,  specialis-
ta na profesionální provonění prostor, 
byla oslovena, aby provoněla a odstra-
nila nepříjemné pachy,“ naznačil tech-
nický náměstek nemocnice Franti-
šek Kalina. .“

„Nemocnice Třebíč nemá být pouze 
obyčejným zdravotnickým zařízením. 
Naší vizí je vytvořit moderní místo, 
které bude mít nejen přívlastek léčebné, 
ale zejména pečující a relaxační. Proto 
jsme se rozhodli všem návštěvníkům i 
pacientům zkvalitnit pobyt tady díky 
vůni bílého čaje. 

Ta má umocnit a dokonale podpořit 

náš koncept příjemného místa, odstra-
nit nežádoucí odér a vytvořit prostředí 
snižující stres, který je často s návštěvou 
či pobytem v nemocnici spojen,“ dopl-
nil Kalina.

„Při cestování v zahraničí jsem si vši-
ml mnohých konceptů provonění inte-
riérů, ať už v buticích, nebo velkých 
obchodních domech. Pravdou ale je, že 
ať byla vůně instalována kdekoliv, vždy 
na mě působila velmi příjemně a můj 
pobyt na daném místě zatraktivnila. 

Proto jsem se rozhodl dopřát podob-
ný pocit i pacientům nebo návštěvní-
kům naší nemocnice. Naším cílem bylo 
povznést Nemocnici Třebíč na něco 
více, než jen na zdravotnický prostor. 
Chtěli jsme, aby se v něm cítili všich-
ni příchozí pohodlně, jako doma. A to 
se nám díky zvolené vůni podařilo,“ 
dodal Kalina.   -zt-

V Třebíči provoněli nemocnici

Inventarizace za rok 2016 skončila 
pro město Třebíč přebytkem ve výši 
zhruba milion korun. Starosta Pavel 
Janata vysvětlil, že za vše může most, 
vedoucí do venkovního areálu kou-
paliště Polanka. 

„K našemu překvapení jsme zjistili, že 
tento most není, a patrně nikdy nebyl, 
zapsaný do majetku města,“ pozname-
nal. Milion korun je odhad současné 

ceny mostu. Některé drobné částky 
se týkají psů v útulku, kdy se podařilo 
dát dohromady jejich evidenci. 

Ze stávající se ukázalo, že někteří psi 
nikdy v útulku nebyli a někteří, kteří 
se tam nacházeli, v dokumentaci chy-
běli. 

„Některé bereme do majetku měs-
ta, některé jsme z něj museli vyčlenit,“ 
naznačil Janata.  -zt-

Zapomnělo se na most, který 
vede na koupaliště Polanka
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Prodělal má svoje fotografi e v konírnách

JOSEF PRODĚLAL u jedné ze svých fotografi ích. Foto: Antonín Zvěřina

Představí 
Vodnářský zvon

Koncert Společná věc 2017 se 
uskuteční v pátek 3. března od 18.30 
hodin v klubu Hájek nad bazénem 
Laguna v Třebíči. 

Návštěvníci koncertu prožijí výji-
mečný multimediální projekt spoju-
jící tajemný historický nástroj Vod-
nářský zvon s unikátní velkoplošnou 
parabolickou projekcí. 

Filmový doprovod, příběh pro jed-
notlivé skladby koncertu je inspiro-
ván každodenním životem. Téma-
ta skladeb koncertu Společná věc se 
pravidelně obměňují. Na závěr kon-
certu se mohou ná-vštěvníci sezná-
mit s Vodnářským zvonem zblízka a 
pozorovat krásu jeho vodní hladiny, 
která při fortissimech levituje v tisí-
cích kapiček, nebo vytváří rezonanč-
ní obrazce.  -zt-

První výstavou Muzea Vysočiny 
Třebíč v roce 2017 je představení 
tvorby výrazné osobnosti třebíčské 
kulturní scény, malíře, grafi ka a ilu-
strátora Josefa Kremláčka. Jeho díla 
jsou k vidění v zámku v galerii Tym-
panon do neděle 5. března. Josef 
Kremláček se narodil právě 5. března 
1937 a zemřel 22. června 2015.

Studoval propagační grafi ku na 
Škole uměleckých řemesel v Brně a 
fi lmovou grafi ku a později knižní ilu-
straci na Vysoké škole uměleckoprů-

myslové v Praze. Již od dob svých 
studií spolupracoval s vydavateli dět-
ských časopisů a knih jako ilustrátor. 
Kremláček ilustroval více než 70 dět-
ských knih a dočkal se uznání doma i 
v zahraničí. 

Výstava zahrnuje obě polohy 
výtvarné tvorby Josefa Kremláčka, 
ilustrace i malbu s grafi kou. Obra-
zy pocházejí ze sbírky třebíčského 
muzea a ze sbírek jeho přátel a kole-
gů z parasurrealistické skupiny Stir 
up, jejímž byl členem.   -zt-

Zahájení jarní turistické sezony, 
26. ročník, oblastí klidu Třebíčsko, 
pořádá Klub českých turistů odbor 
Třebíč ve spolupráci s oblastí Vyso-
čina v sobotu 18. března. Prezentace 
na nádvoří třebíčského zámku začí-
ná v osm hodin, slavnostní zahájení 

o hodinu později. Pochod vede po 
památkách Třebíče, přes dvě roz-
hledny, Vaňkův vodojem a Pekel-
ný kopec, přes Alternátor, největší 
science centrum Na Vysočině, přes 
Hasičské muzeum v Heralticích do 
cíle v obci Petrovice.  -zt-

Malíř Josef Kremláček 
vystavuje v Muzeu Vysočiny

Zahájí turistickou sezonu

Výstava fotografi í mapuje 
tvorbu jejich autora po celý 
jeho život. 

 Antonín Zvěřina

Retrospektivní výstava fotografi í 
k sedmdesátinám Josefa Prodělala s 
názvem Vzájemná přitažlivost potr-
vá v konírnách třebíčského zámku 
do neděle 12. března. Fotograf se 
narodil 15. listopadu 1947 ve Vace-
novicích u Jaroměřic nad Rokytnou. 

Je členem Spolku výtvarných 
umělců Vysočiny při Unii výtvar-
ných umělců ČR. V letech 1976 
až 1979 studoval Institut výtvarné 
fotografi e Brno.

„Pomalu se ohlížím k časům minu-
lým, kdy jsem více fotil a tvořil. Byla 
to šťastná doba, všeho byl dostatek i 
díky mládí, jen fotografi ckého materi-
álu nikoli, byl socialismus, dělalo se na 
fi lm a diapozitivy. 

Kdo se snažil, ten sehnal to, co potře-
boval, vzpomínám na jednoho foto-
grafa ze Slovenska, který vždy dove-
zl svitkové fi lmy, hlavně inverzní 
Agfu, Kodak, snad i Fuji, do školy. 
Já vždy fotografoval na střední for-
mát a souběžně na kinofi lm, ten byl 
samozřejmě lacinější, a v době omy-
lů a úspěchů se to cenilo,“ hodnotil se 
Josef Prodělal.

Lidé si kupují...
(Dokončení ze str. 1)

„Je možné, že za některá pochybe-
ní udělíme sankci,“ připustil Kratina. 
Vyzval i veřejnost, aby na prohřešky 
upozorňovala.  

„Rada města reagovala na podnět 
občana a upravila jeden z tarifů. Od 
13. února mají nárok na slevu i inva-
lidní důchodci s invaliditou II. stupně. 
Za jednotlivé jízdné platí kartou pět 
a hotově sedm korun,“ sdělila mluvčí 
Irini Martakidisová.

Doplnil, že na výstavě Vzájemná 
přitažlivost představuje více než polo-
vinu svých fotografi ckých cyklů. K 
těm starším, uzavřeným, patří napří-
klad zemědělství, sklo a keramika, ke 

stále doplňovaným pak fauna, fl óra, 
portrét, podobenství, krajina a hlavně 
cyklus obrazy. 

V tomto cyklu se jedná o kombino-
vané fotografi cké techniky, vycházející 

z reálu a zhotovené na počítači, nebo 
přímo fotografi ckou technikou. Výsta-
va představí celkem více než devade-
sát velkoformátových snímků.

Vernisáž výstavy zahájil ředitel 
Muzea Vysočiny Třebíč Jaromír Mar-
tínek. „S Josefem Prodělalem jsem se 
seznámil před pětadvaceti lety, kdy mně 
ho jako fotografa doporučil bývalý ředi-
tel muzea,“ vzpomínal. O té doby se 
traduje jejich vzájemná spolupráce. 

Na fotografa Prodělala vzpomína-
la Katina Lisá, která se s ním popr-
vé sešla v tehdejším Okresním kul-
turním středisku ještě za minulého 
režimu. „Výstavu hodnotit nemíním, to 
za mě učiní povolanější. Jen bych chtěla 
říct, že si Josefa velice vážím nejen jako 
profesionála, který vždy odvedl per-
fektní práci, ale i jako člověka,“ sdělila 
mimo jiné.

Do hodnocení se pustil Arnošt 
Pacola. Upozornil na všechny celky a 
na závěr konstatoval, že Josef Prodělal 
se svým celoživotním koníčkem určitě 
nekončí a má tolik energie a zkušenos-
tí, že se může pustit i do nových tech-
nologií zpracování fotografi í. 
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(Dokončení z minulého čísla)

Milan Riehs 
 herec

Narodil se 17. ledna 1935 v Třebíči, 
zemřel 23. července 2012 v Praze. Od 
jeho úmrtí uplyne 5 let.

Studoval DAMU, obor herectví. V  
roce 1962 byl hercem Horáckého diva-
dla v Jihlavě,  v letech 1962–1966 Diva-
dla O. Stibora v Olomouci, 1966–1972 
Divadla Za branou v Praze, 1972–1990 
Divadla S. K. Neumanna, od roku 1990 
Divadla za branou II v Praze, které bylo v 
roce 1994 zrušeno.

Byl členem herecké asociace a ztvárnil 
řadu divadelních a televizních rolí, napří-
klad ve fi lmech (Případ mrtvých spo-
lužáků) a spolupracoval na Formanově 
osmioscarovém fi lmu Amadeus.

Otto Braunschläger 
herec, držitel Ceny města Třebíče 

za rok 2015 
Narodil se sice 30. ledna roku 1932 

v Boskovicích, ale od pěti let žil v Třebí-
či. Od jeho narození uplyne letos 85 let. 

Jeho otec měl na dolní straně Karlova 
náměstí dům a živnost. Ott o v Třebíči 
absolvoval obchodní akademii, ale musel 
ji dva týdny před maturitou z politických 
důvodů opustit. 

V roce 1945 ukončil na Janáčkově aka-
demii múzických umění v Brně obor 
herectví. Pět let hrál v Divadle bratří 
Mrštíků a byl také při založení nového 
Semaforu. Později hrál 15 let s Janem 
Kačerem a dalšími divadelníky v Čino-
herním klubu, a také v řadě fi lmů. 

Jeho prvním fi lmem byl snímek Větr-
ná hora, kariéru končil ve fi lmovém stu-
diu Barrandov fi lmem Město mé naděje, 
který komunisté nařídili zničit. Režisér 
Jan Kačer dostal zákaz umělecké činnos-
ti v Praze a Ott o Braunschläger emigro-
val do Německa. Po revoluci v roce 1989 
se vrátil zpět do vlasti.

Antonín Kalina
zachránce přibližně tisíce 

vězněných dětí z koncentračního 
tábora Buchenwald

Narodil se 17. února 1902 v Třebíči. 
Od jeho narození uplyne 115 let. Zemřel 
1. ledna 1990 v Praze.

Během druhé světové války byl z poli-
tických důvodů vězněn v koncentračním 
táboře Buchenwald, kde se mu různými 
způsoby podařilo zachránit život přibliž-
ně tisícovce židovských dětí. 

Za tento čin mu byl v roce 2012 in 
memoriam udělen titul Spravedlivý 
mezi národy, jenž označuje lidi nežidov-
ského původu, kteří přispěli k záchraně 

Židů před holocaustem. V roce 2014 byl 
in memoriam vyznamenán medailí Za 
zásluhy.

Josef Kremláček
 akademický malíř a ilustrátor, 

čestný občan města Třebíče 
Životní jubileum, 80. narozeniny, by 

světově známý akademický malíř a ilu-
strátor převážně dětských knížek Josef 
Kremláček oslavil 5. března 2017. 

Narodil se roku 1937 v Třebí-
či. Vystudoval VŠUP v Praze, ate-
liér prof. Adolfa Hoff meistera.
1964-1970 byl členem surrealistické sku-
piny LAKOSTE v Brně, 1965-1971 čle-
nem Centre international de l‘actualité 
fantastique et magique. V současnosti je 
členem mj. Sdružení výtvarníků Vysoči-
ny, Sdružení Bienále Brno, parasurrealis-
tické skupiny Stir up, Klubu ilustrátorů 
dětské knihy. Zúčastnil se asi 400 růz-
ných kolektivních výstav v ČR i v zahra-
ničí.Spolupracuje s mnoha českými i 
zahraničními nakladateli, ilustroval na 
70 knih. Zemřel 22. června 2015.

PhDr. Otmar Urban 
spisovatel, historik,  hudebník,
 dirigent, čestný občan Třebíče 

od 17. května 2001 
Letos, 21. července, by se PhDr. Otmar 

Urban dožil 95 let. Narodil se 21. 7. 1922 

v Třebíči. Vystudoval s vyznamenáním 
třebíčské gymnázium (r. 1941). 

Zajímal se o hudbu a dějepis, plyn-
ně hovořil německy a dokonale ovládal 
latinu. Byl ovlivněn otcem Rudolfem 
Urbanem (regenschori, varhaník koste-
la Třebíč-Jejkov), po kterém zdědil lásku 
k hudbě.  Po maturitě hrál na varhany po 
otcově boku. V roce 1953 dokončil stu-
dia MU v Brně a získal titul PhDr. Stu-
doval varhanické oddělení a teorii hud-
by skladebních směrů 20. století, jako 
přípravu na vysokoškolské učitelství na 
AMU v Praze. 

Z náboženských důvodů byl v roce 
1975 propuštěn ze školství. Od 1. 9. 1975 
byl vědeckým pracovníkem a vedoucím 
Ústředního fondu hudebnin Čs. rozhlasu 
v Praze. V roce 1985 odešel do důchodu. 

Publikoval články s hudební a vlastivěd-
nou tematikou. Objížděl archivy a pátral. 
Objevil dříve neznámý cyklus skladeb 
Adama Michny z Otradovic. Byl kroni-
kářem obce Kouty, stal se čestným obča-
nem této obce. 

Významné jsou jeho kapitoly z dějin 
hudby v Třebíči - „Třebíčské vánoč-
ní koledy“, které vzbudily pozornost v 
zahraničí.  Napsal studii „Třebíčské jitřní 
mše“, v rukopise zůstaly „Zvony a varha-
ny třebíčského okresu“. Po roce 1989 byl 
morálně i pracovně rehabilitován. Zemřel 
3. ledna 2004.

Výročí osobností Třebíče v roce 2017

Aktuality

V nakladatelství Parola, v němž 
vychází i Třebíčské noviny, vyšla 
kniha o historii podnikatelské-
ho rodu Löwů. Jejím autorem je 
Zdeněk Geist. 

 Petr Klukan

Löwovi patřili rozsahem své textil-
ní produkce k nejvýznamnějším prů-
myslníkům přelomu 19. a 20. století 
celé habsburské monarchie. 

„Byli opravdu podnikatelskou špič-
kou. Mým přáním bylo přispět k ožive-
ní jejich jména a připomenutí přínosu 
pro náš region. Jejich role při budová-
ní Helenína u Jihlavy, ale i širšího okolí 
Jihlavy, byla po řadu desetiletí opravdu 
nezastupitelná,“ vysvětluje autor kni-
hy.  

Dílo přibližuje historii rodiny tex-
tilních podnikatelů Adolfa a Kar-
la Löwových, její původ, a příchod 
z Brna do Jihlavy. Přes skromné 
začátky se dočkala společenského 
vzestupu i podnikatelského úspě-
chu. Výrazně ovlivnili celé tehdejší 
textilní podnikatelské odvětví i tisíce 
životů zaměstnanců. 

Kniha se nevyhýbá ani problémům 
v rodině. Jsou zde unikátně zveřejně-
ny dopisy otce a syna, z nichž vyplý-
vá, že zatímco otec budoval, syn roz-
hazoval…

„Je pozoruhodné, že ze šesti dospělých 
dětí Karla Löwa to byly tři dcery, jež 
se snažily rodinnou tradici udržovat 
do dalších generací, zatímco tři Löwo-
vi synové se naopak otcovskému domu 
vzdálili. Což jim však nikterak nebrá-
nilo v tom, aby neustále od otce - a 
později od sester - nepožadovali další a 
další fi nanční podporu,“ dodává Geist      

Text je ohraničen časovým obdo-

bím přibližně sta let, od poloviny 
19. stol. do poloviny 20. stol., kdy 
došlo ke zrodu, rozvoji a ukončení 
činnosti fi rmy v režii Löwových.  

Jak autor knihy říká, rodina Löwů 
po sobě zanechala nejen řadu hmot-
ných památek, ale také inspirativní 
příběh z nedávné minulosti. „Jeho 
připomenutím vzdáváme hold tvůr-
čímu duchu a nezdolné energii, která 
stála za vybudováním helenínské tex-
tilní továrny i stejnojmenné obce.“ 

Součástí knihy je fotodokumenta-
ce, včetně korespondence mezi čle-
ny rodiny. 

Deštník postačí, tak se jmenu-
je další generační novela Miroslavy 
Čermákové. Stalo se už tradicí, že ve 
stejný čas už pátým rokem dochází 
ke křtu autorčiny nové knihy. Letoš-
ní bude ve středu 29. března v 17.30 
hodin v Galerii Franta v Národním 
domě v Třebíči. Křest se uskuteční 
ve spolupráci s městským kulturním 
střediskem. 

„Hlavní hrdinkou nové knihy je opět 
mladá žena. Tentokrát je to redaktor-
ka. U své profese ale nezůstane. Ocitne 
se dokonce až v Mnichově. Přestože je 
díky svému otci fi nančně zajištěná nej-
méně na tři životy, štěstí jí to nepřinese. 
Štěstí na ni čeká doma, kam se časem 
vrátí s úžasným plánem. Peníze nejsou 
všechno. Někdy i deštník postačí,“ při-
bližuje děj autorka.  

V profesi redaktorky Čermáková 
pracovala dvanáct let. „Vím, že je to 
velice zajímavá, ale i stresující práce. 
Novinář nikdy nemá po službě. Je v ní 
pořád. Musí být neustále ve střehu, a to 
bez ohledu na čas,“ konstatuje bývalá 
redaktorka.

Autorka přiznává, že pátá kniha 
jí dala docela zabrat. „Zavedla jsem 

Spisovatelka Čermáková 
pokřtí pátou knihu

Kniha o rodu Löwů 
je inspirací i pro dnešek

Představí 
dvě zpěvačky

Divadlo pod Palmovkou a Kul-
turTop Třebíč připravili na pondělí 
3. dubna od 19 hodin v Národním 
domě v Třebíči hru Éva Pataki: Edi-
th a Marlene. Muzikálové drama je 
příběhem dvou slavných šansonié-
rek Edith Piaf a Mrlene Dietrich. V 
hlavních rolích se představí Haba 
Seidlová a Renata Drösslerová. Hra 
se setkala s kladným ohlasem jak u 
kritiky, tak u diváků. -zt-

hlavní postavu knihy do tak složitých 
situací, že jsem chvílemi nevěděla, jak 
ji z toho labyrintu vyvedu. Ve všech 
mých dosud vydaných knihách zdů-
razňuji, že největším štěstím v životě 
člověka jsou přátelé. Bez jejich opory 
by se některé problémy nedaly zvlád-
nout,“ míní Čermáková.

Na křtu 29. března bude jako vždy 
postaráno také o zábavu i pohoště-
ní. Autorka v ten den nabídne knihu 
se slevou a zájemcům ji i podepíše. 
Po křtu bude nový titul k zakoupení 
v třebíčských knihkupectvích.

V roce 2013 vyšla Čermákové 
novela „Když muži odcházejí“, rok 
na to volné pokračování „Návraty“, 
další rok samostatný titul „Na hou-
pačce“ a loni to byla kniha „Nečeka-
ný odkaz“. Všechny tituly vyšly v tře-
bíčském nakladatelství Amaprint 
Kerndl.  Ilustroval je majitel nakla-
datelství, malíř a člen surrealistické 
skupiny Stir-up, Lubomír Kerndl.   
 -zt-

 Zdeněk Geist se narodil v roce 1971, 
vystudoval estetiku a hudební vědu na 
Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzi-
ty v Brně, žije v Jihlavě. Je autorem knih 
Nezlomený vězeň, Rakušan z Jihlavy a 
Bez kresby v malbě nepokročíte.

Autor knihy 
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Zcela jedinečnými 
modely města se může 
pochlubit Třebíč.
Pocházejí z dílny 
Stanislava Vršky.

 Antonín Zvěřina

Naprostými unikáty se může po-
chlubit město Třebíč. Jedná se o díla 
modeláře Stanislava Vršky. Zmen-
šeninu středu města mohou zájem-
ci spatřit v předsálí divadla Pasáž, 
kopii Židovského města v Zadní 
synagoze. 

Modelář nezahálí ani v těch-
to dnech. Dokončuje další unikát: 
model třebíčské čtvrti Stařečka tak, 
jak vypadala v roce 1835. Ta zanikla 
za minulého režimu, necitlivě ustou-
pila z převážné části výstavbě nové-
ho autobusového nádraží. 

Vrška pracuje podle historické 
mapy, kterou vlastní každé město. I 
proto zaznamenal zájem města Jem-
nice, která ho láká, aby zpracoval 
kopii i její zástavby. Nyní však zcela 
dává přednost Třebíči. 

Lidé mají zájem
Modelář si velice váží toho, že lidé 

o jeho práci mají zájem, dokonce 
že mu nosí dobové fotografi e. „Ty 
začaly vznikat v roce 1860, takže mi 
opravdu moc pomáhají dotáhnout 
práci do detailu,“ přiznává. Také se 
mu stalo, že mu lidé dovezli potřeb-
né lipové fošny. 

Vrška nezapomíná ani na sebe-
menší detaily - například rámy, kde 
pláteníci bělili plátno. Modelář si 
uvědomuje, že nelze postihnout 
celou Stařečku, to by bylo rozměro-
vě neúnosné. „To podstatné tam ale 
bude,“ poukazuje Vrška. 

Model centra města považuje za 
důležitý, stejně jako Židovského 
města, ale tam doba nezasáhla tolik 
jako na Stařečce. Proto považu-
je tuto práci za velice důležitou pro 
budoucí generace. Připomíná, že 
zmizet mělo i Židovské město, kde 
měly vyrůst panelové domy, K tomu 
naštěstí nedošlo. 

„Samozřejmě existují další poku-

sy o mapování vzhledu města, napří-
klad v Havlíčkově Brodě, či v Českém 
Krumlově. Ale myslím si, že my se tady 
snažíme o naprosto originální řešení,“ 
myslí si Vrška. 

Zdůrazňuje, že se snaží, aby model 
měl věrohodnost, patinu. „Je to i 
takové varování, aby v budoucnu 
nedocházelo ke zbytečnému bourání 
historických domů. Mladší generace 
na to bude zírat,“ říká Vrška.  

Jak jeho záliba začala? „Stavě-
ní modelů, zejména letadel, jsem se 
věnoval od dětství,“ začíná svoje 
vzpomínání.  Osudové pro něj bylo 
setkání s třebíčským podnikatelem 
Milanem Šťastným, se kterým se 
zná od mládí.

„Vyráběl jsem pro něj nějaké budovy, 
které jeho fi rma vlastnila ke komerč-
ním účelům,“ naznačuje Vrška. Prá-
vě Šťastný přišel na nápad stvořit 
model Židovské čtvrti, který se stal 
turistickou atrakcí v Zadní synago-
ze.

Zajímavá práce
„Třebíči se tak věnuji více než deset 

let,“ usmívá se třebíčský modelář. 
Netají, že se jedná o mimořádně 
zajímavou práci. „Na stará kolena 
jsem se podrobněji seznámil s histo-
rií města,“ podotýká. Například při 
práci na modelu Židovského města 
mu velice pomohl třebíčský historik 
Rudolf Fišer. 

„To je největší expert na tuto čtvrť, 
a zná ji dokonale,“ poznamená-
vá Vrška. U modelu centra Třebí-
če si modelář podklady sháněl sám 
a vycházel zejména z díla dalšího 
třebíčského významného histori-
ka, Jiřího Joury, který se dokončení 
modelu bohužel nedožil. 

„On vydal pět knížek o Třebíči, a co 
jsem nevěděl, jsem nalezl právě tam,“ 
nastiňuje Vrška. Joura měl také 
bohatý fotografi cký archiv, který 
také přispěl k realizaci díla.

Dalšími spolupracovníky byli 
zaměstnanci Muzea Vysočiny, se 
sídlem v Třebíči. „Musím přiznat, že 
jsem před tvorbou centra města nav-
štívil všechny domy, které jsem chtěl 
stvořit, a porovnával zejména dvory 

MODEL třebíčské čtvrti Stařečka z roku 1835 se už rýsuje. Foto: Antonín Zvěřina 

Vrška tvoří historickou část Třebíče

STANISLAV VRŠKA  ukazuje jeden z modelů domů z třebíčské 
čtvrti Stařečka.  Foto: Antonín Zvěřina

„Takovýho zpěváka jsem v živo-
ta neviděl … a jak hrozil tou hůlčič-
kou …“ kroutili na Rocksejšonu 
v náměšťské sokolovně obdivně hla-
vami dva mládenci, zjevně netřebí-
čáci. Kdybyste chtěli vědět, kdy to 
bylo, dá se to dopočítat. 

Pavel Hlaváč měl tehdy zlomenou 
nohu (tím pádem měl nikoli hůl-
čičku, ale regulérní berli), a koncert 
končil slovy: „Loučí se s vámi padesá-
tiletý Hlaváč se čtyřicítkou horečkou!“ 
Od té doby uběhl nějaký čas, a vese-
lý bluesman se, se stejnou vervou a 
stejným veselím, pustil i do výtvar-
ničení.  

Výsledky své práce představoval 
nejprve na každoročních performan-
cích před festivalem Zámostí (nej-
lepší byl ročník, ve kterém s Mila-
nem Šťastným zarámovali a vystavili 
své lékařské zprávy), pak společně 
s Jitkou Janíkovou v Travellers Hos-
telu, potom sám v Salse  a  nyní  čer-
stvě ve výstavní síni MKS Předzám-
čí.

Výstavu nazval Panelákové Blues, 
a na vernisáž si pozval kunsthistori-
ka Jana Dočekala a českokrumlov-

skou  saxofonistku Aňez  Urbano-
vou s kytaristou Víťou Patočkou. Jan 
Dočekal mluvil o Hlaváčově tech-
nice (lakuje sololitové desky, které 
pak probrušuje, čímž vzniká obraz), 
muzikanti hráli náladový jazz. 

Publikum se bavilo hudbou i obra-
zy, jejichž vtipné názvy dovysvětlo-
valy, co vlastně Hlaváč probrousil 
- např.: Slovenská epopej aneb Sper-
mie táhnou na Prahu. Do červena 
laděný obraz nemá monumentalitu 
epopeje Alfonse Muchy (sololit se 
musí vejít do paneláku, a hlavně pro-
jít pak dveřmi ven), ale je její odváž-
nou odpovědí od neškoleného 
umělce z „metropole jihozápadní 
Moravy“, jak říkal Ladislav Novák. 

A aby bylo při vernisáži všechno, 
jak má být, sedl si nakonec Hlaváč 
ke kytaře, a doprovázený improvizu-
jícím Aňeziným (to není chyba, pro-
stě se to tak píše) převedl do blueso-
vé formy trampskou Hledám děvče 
na neděli, s muzikologickým dovět-
kem, že blues vzniklo ve dvacátých 
letech na Nežárce. Tam možná 
vzniklo, a dnes ho určitě do 5. břez-
na můžete vidět v Předzámčí.

  Milan Zeibert

Hlaváč bluesuje v Předzámčí

s mapou, kterou jsem měl k dispozi-
ci,“ říká modelář. A doplňuje, že se 
většina vnitřních traktů u domů na 
náměstí nezměnila. 

Vrška upozorňuje, že bez fi nanč-
ní podpory fi rmy Milana Šťastného 
a dalších sponzorů by se do takové 
práce nikdy nemohl dát. „Tím mi 
vytvořili zázemí, kdy jsem se o tuto 
část nemusel vůbec starat,“ netají Vrš-
ka.   

Další práce 
Má velikou radost, že jeho prá-

ci oceňují nejen obyvatelé Třebíče, 
ale i návštěvníci města. „To pak máte 
chuť v díle pokračovat,“ usmívá se Vrš-
ka. Co plánuje modelář do budouc-
na? Rád by vytvořil alespoň kousek 
další čtvrti Třebíče - Jejkova. 

„Nejednalo by se o celou čtvrť, ale o 

část za historickou Jejkovskou branou. 
Tím bych pravděpodobně práci na 
modelech Třebíče završil,“ upozorňu-
je modelář. Domnívá se, že mode-
ly jsou daleko cennější než dobové 
fotografi e. 

Dá se Vrškovi věřit, že  v Třebí-
či už k tvoření nic nenajde? Třeba s 
Milanem Šťastným objeví další čás-
ti města, které by si zasloužily jejich 
pozornost. I když Stanislav Vrška 
netají, že by se rád vrátil k letecké-
mu modelaření.

„Myslím si, že tyto modely mají 
význam zejména pro mladou generaci, 
která si už vůbec nepamatuje, jak měs-
to před několika desítkami let vypada-
lo,“ uzavírá vyprávění modelář Sta-
nislav Vrška.  
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 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 340
www.autosalon-f3k.cz
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Šestka bude patrně šťastným čís-
lem Vítka Pokorného, vítěze sou-
těže Nej Mimi 2016. V té obdržel, 
jak jinak, číslo šest. Dvanáctý ročník 
uspořádalo Třebíčské centrum Klub 
miminko. Maminka Lucie netajila, 
že ji vítězství překvapilo. 

„Vůbec jsem o tom neuvažovala, že 
Vítek zvítězí. Dozvěděla jsem se to až 
tady,“ prozradila. Vítek je jejím prv-
ním potomkem, a rodina bydlí v Tře-
bíči. 

Maminka Lucie je nyní na mateř-
ské dovolené a velice si ji užívá. 
„Synovi je osm měsíců, a je s ním vel-
ká legrace. Třeba se snaží o první slův-
ka, a snaží se už i postavit,“ nastínila 
maminka Lucie.

Má radost, že syn vše bere s nadhle-
dem a stále se usmívá. Netajila, že 
samozřejmě na začátku byl nějaký 
pláč, ale s tím musí každá maminka 
počítat. 

„Nemyslím, že to u nás byl extrém. 
Ale první dva měsíce byly náročnější,“ 
usmála se.

Maminku velice mrzelo, že se 
vyhlášení nemohl zúčastnit i tatínek, 
který byl na služební cestě. „Samo-
zřejmě, že mu tuto informaci okamži-
tě sdělím,“ neztrácela Lucie dobrou 
náladu. A věří, že Vítek nebude jedi-
náček. 

„Myslím, že jeden sourozenec bude 
stačit,“ zasmála se. 

Lucie pracuje jako voják z povolá-

ní na náměšťském letišti, kam by se 
ráda vrátila. Upozornila, že už tam 
pracuje mnoho žen, takže to není 
jen mužská záležitost. Manžel je také 
voják, takže se přímo nabízela otáz-
ka, zda i Vítek bude vojákem. 

„To necháme na něm. Určitě ho bude-
me ve všem podporovat,“ odpověděla 
maminka Lucie. Že je Vítek živé dí-
tě, ukázal při vyhlašování výsledků, 
kdy mamince stačil částečně rozcu-
povat kytici. 

Na druhém místě za Vítkem skon-
čil František Šalda a třetí byla Marie 
Vohlídková. Ta se stala i vítězkou 
Nej Mimi sympatie.   -zt-

S osmiměsíčním Vítkem, vítězem 
mimi soutěže, je velká legrace

Marie
Pokorná

Anna
Machátová

Amatérskou fotosoutěž Nej-
MIMI pořádá Třebíčské cent-
rum jako jediné mateřské nejen 
na Vysočině, ale v celé repub-
lice. Vše nejen o soutěži jsme 
se dozvěděli od ředitelky Anny 
Machátové (A.M.) a organizá-
torky Marie Pokorné (M.P.).  

 Antonín Zvěřina

Takže kolikátý letos máte roč-
ník?

M.P.: Letos se koná dvanáctý roč-
ník amatérské soutěže Nej Mimi.  

Kdo se mohl letošního ročníku 
zúčastnit?

M.P.: Mohly se zúčastnit děti na-
rozené v loňském roce, tedy v roce 
2016. Podmínkou bylo donést foto-
grafi i dítěte do 31. ledna. Následně 
porota rozhodla o třech nejlepších 
snímcích. 

Jedná se o složitý úkol?
M.P.: Určitě. Všechny fotografi e 

jsou hezké, a musím říct, že k volbě 
porota přistupuje velice zodpovědně 
a nezaujatě. 

Můžete přiblížit doprovodnou 
akci?

M.P.: Jednalo se o Nej Mimi Sym-
patie. To je internetová soutěž, kdy 
do konce ledna lze poslat amatérskou 
fotografi i na mailovou adresu centra. 
Na webových stránkách a facebooku 
mohli lidé hlasovat. Vítěz získal celo-

roční vstupné do Klubu Miminko. A 
chtěli bychom poděkovat sponzo-
rům, kteří na ceny přispěli. 

Ceny jsou tedy jen pro vítěze?
A.M.: Ne, každý zúčastněný obdrží 

malý dárek. 

Jak vlastně tato soutěž vznikla?
A.M.: Úplně první ročník orga-

nizovala Iveta Ondráčková, dnešní 
koordinátorka Zdravého města na 
třebíčské radnici. Od té doby tra-
dici držíme a soutěž vyhlašujeme 
každý rok. Jako amatérskou foto-
soutěž, takže rozhodují fotografi e, 
nikoli vzhled miminka, protože ta 
jsou všechna krásná. 

Proč internetový doplněk?
A.M.: Rodičům už nestačilo jen 

nosit fota přímo do centra. Zazna-
menali jsme poptávku, že se chtějí 
účastnit i rodiče dětí, které nežijí pří-
mo v Třebíči. Máme účastníky z celé-
ho Kraje Vysočina. 

Kolikátý je to ročník pro vás?
M.P.: Celkem jsem organizovala 

devět ročníků. 

Máte informace, že by se něco 
podobného dělo v nějakém jiném 
rodinném centru na Vysočině či 
v republice?

A.M.: Jsou různé fotosoutěže, tře-
ba zaměřené na rodinu. Ale o žádné 
fotosoutěži miminek nemám infor-
maci. 

Pokud by mělo nějaké jiné cent-
rum zájem, poradili byste?

A.M.: Jsme hodně otevřené cen-
trum. Patříme k největším a nej-
zkušenějším nejen v kraji, ale celo-
republikově, a naše zkušenosti rádi 
předáváme dál. To stejné by určitě 
platilo o této fotosoutěži. 

Co vlastně můžete miminkům 
nabídnout?

A.M.: Každé pondělí organizujeme 
Klub Miminko pro rodiče s dětmi do 
roku a půl. Přivítáme i rodiče, které 
dítko teprve čekají. Poskytujeme veš-
keré informace pro budoucí rodiče, 
besedy s odborníky, přednášky. Jsme 
schopni zajistit sociální poradenství, 
i v oblasti zdravého životního sty-
lu. Můžeme poskytnout kontakty na 

odborníky nejen pro miminka, ale 
pro všechny děti. Každá rodina, která 
se na nás obrátí, najde u nás pomoc. 

Jaký registrujete zájem?
A.M.: Vedeme si pečlivé statisti-

ky. Zájem je stoupající, ale mění se 
zaměření. Ze začátku si tady rodiče 
chtěli s dítětem pohrát, nyní hledají 
specializované aktivity. My se samo-
zřejmě nezaměřujeme jen na mimin-
ka, ale i na děti vyššího věku. Rodiče 
si vychováváme, od těhotenství, přes 
miminka, batolata, až po předškolní i 
školní děti. 

Do kolika let sem tedy dítě může 
docházet?

A.M.: Třeba do patnácti let. A 
z těch se rekrutují naši brigádníci, a 
mají přípravu na školy se sociálním 
zaměřením. 

Jak se takové mateřské centrum 
fi nancuje?

A.M.: Máme vícezdrojové fi nanco-
vání. Od grantového systému Zdravé 
město Třebíč, přes grantový program 
Rodina a zdraví, a nově prevenci kri-
minality, zaměřenou na násilí jak na 
ženách, tak dětech a seniorech. Pak 
je to Kraj Vysočina, ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí, a snažíme se být 
úspěšní i co se týče evropských pro-
jektů. Jsme partnery i v dalších pro-
jektech. Určitou částku tvoří příjmy 
od rodičů, i když tady je to spíš sym-
bolické. Pomáhají nám také dotova-
ná místa z Úřadu práce. 

Odměnili nejhezčí fota miminek

MAMINKA  Lucie se synkem Vítkem, 
vítězem amatérské fotosoutěže Nej 
Mimi 2016. 

 Foto: Antonín Zvěřina

Z Garáže ke hvězdám směřuje sedm 
mladých amatérských hudebních sku-
pin z Třebíčska. V rámci stejnojmen-
né soutěže, pořádané Městským kul-
turním střediskem v Třebíči, mohou 
posluchači převážně rockové muziky 
sami rozhodnout, která z kapel získá 
Cenu internetu. Hlasování probíhá do 
pondělí 6. března na webových strán-
kách střediska. 

Finálový večer s pěti vybranými 
skupinami se uskuteční v třebíčském 
Národním domě v sobotu 18. břez-

na. Posluchači v sále vyberou laureá-
ta Ceny diváků, a odborná porota pak 
absolutního vítěze nultého ročníku 
soutěže. Vítěz na internetu získá smlou-
vu na honorované vystoupení na akci 
Slavnosti tří kápí, v srpnu 2017, vítěz 
ceny diváků při jejich hlasování na 
fi nálovém večeru poukaz na tvorbu 
nahrávky v profesionálním nahrávacím 
studiu na dva dny, vítěz ceny odborné 
poroty poukaz na nákup hudebních 
nástrojů nebo techniky v hodnotě 20 
tisíc korun. -zt-

Uskuteční se soutěž kapel

Zdravé město Třebíč zve na přednáš-
ku u příležitosti Světového dne zdraví 
na téma Všechno, co jste chtěli vědět o 
léčení, a báli jste se zeptat. Uskuteční se 
v pátek 31. března od 16 hodin v klubu 
Hájek, nad bazénem Laguna. 

Slova se ujme MUDr. Jarmila Klí-
mová. Lékařka vystudovala lékařskou 

fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. 
Pracovala jako psychiatr ve státních 
zdravotnických institucích. V roce 
2004 založila Konzultační a terapeutic-
ký institut Praha. Nyní patří mezi špič-
ku v oboru psychosomatiky. Dívá se 
pacientům na jejich duši, aby pomohla 
uzdravit jejich tělo.   -zt-

Centrum podpory rodin Ruth při 
třebíčské charitě zve na přátelská setká-
ní žen různého věku na různá téma-
ta. Ve středu 8. března se v prostorách 
centra na Karlově náměstí uskuteč-
ní setkání na téma Papírové kouzlení. 
Koná se od devíti do jedenácti hodin. 

V úterý 14. března program při-
pomene svátek Rút. Má název Ost-
rov Roth, a začíná od devíti hodin v 

prostorách centra opět na Karlově 
náměstí. Od devíti do dvanácti hodin 
vizážistka Pavlína Nová ukáže návštěv-
níkům, jak pečovat o pleť. 

Od 15.30 hodin začne zážitkový 
program Ostrov pro rodiče a prarodi-
če s dětmi. Setkají se s Robinsonem, 
mohou se proměnit v domorodce, a 
poslat vzkaz v láhvi dalším troseční-
kům.  -zt-

Centrum oslaví svátek Rút

Pohled na duši léčí tělo
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TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

www.modaprostejov.cz

VELKÝ

Nekompromisně jsme pro Vás zlevnili všechny, ano naprosto všechny, 
košile!! Nyní košile likvidujeme od fantastických 85,- Kč za kus!!! 
A pozor! Akce navíc! Obleky, a to včetně nové kolekce, jen a jen pro Vás, 
jsme zlevnili až o 1000,- Kč! Všechny tyto nízké ceny jsou již uvedeny 
na zboží! Vše platí jen do vyprodání zásob. Těšíme se na Vás!
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Akce platí od 6. 3. 2017Akce platí od 6. 3. 2017

zdravivmobilu.cz

S mobilní aplikací ZDRAVÍ V MOBILU 
je péče o vaše zdraví jednodušší!

  Staňte se pojištěnci ČPZP  
do 31. 3. 2017 a čerpejte  
naplno všechny výhody

205
kód pojišťovny810 800 000       www.cpzp.cz



STRANA 10 TN - BŘEZEN 2017Publicistika / Kulturní servis

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

  4. 3. sobota  MDDr. Dzurňák Marcel   Stomatologické centrum Třebíč, s.r.o., Kpt. Jaroše 1123
      Třebíč    568 826 880, 776 166 268
  5. 3. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou           568  620 248
11. 3. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou           568  620 248
12. 3. neděle  MUDr. Götzová Blanka   Komen. nám. 30  Jaroměřice          568 440 306
18. 3. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou           568  620 248
19. 3. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou           568  620 248
25. 3. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou           568  620 248
26. 3. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou           568  620 248

Městská knihovna

Březen – měsíc čtenářů 
Středa 8. března, 16 hod, Zele-

ná klubovna dospělého oddělení, 
1. patro - nejlepší čtenářská babička 
ústřední knihovny a poboček Mod-
řínová a Borovina – s kulturním pro-
gramem vystoupí děti ze ZŠ Týnská 
a ZŠ Horka – Domky. 

Čtvrtek 9. března, 8.15, 9.15 
hod. dětské oddělení, 10.30 hod., 
pobočka Modřínová

Beseda se spisovatelkou Zuza-
nou Pospíšilovou.

 
Čtvrtek 30. března, 10 hod., sál 

hudebního oddělení
Jak se dělá ilustrace a komiks
Beseda s workshopem s třebíčským 

rodákem Petrem Koplem.

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

Perly světové architektury. 3. 
část.  Předrománská a románská 
architektura.  Další z cyklu předná-

šek Ing. arch. Lubora Herzána. 

Úterý 14. března, 9 hod., klubov-
na dospělého oddělení

Čtení – fi tness pro náš mozek. 

Pondělí 27. března, 10 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Josef Čapek
Přednáška Kristiny Váňové, ředitel-

ky Památníku Karla Čapka ve Staré 
Huti u Dobříše. 

Středa 1. března, 10 – 11 hod. (I. 
kategorie), 11.15 – 12.45 hod. (II. 
kategorie).

Krocení literární múzy. Seminář 
tvůrčího psaní pro mladé spisovatele 
ve věku 12 - 19 let

Francouzský klub 2017 – 9. roč-
ník

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

Co v Bedekru nebylo - Petr Raj-

chert (s Bárou Srncovou)

Pondělí 6. března, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

LiStOVáNí - Ernest Hemingway: 
Mít a nemít.

Čtvrtek 9. března, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Dagmar Benešová - autorské čte-
ní.

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

Ruští bardi - Vladimir Vysockij, 
Eva Kudrjavceva Malenová a Ale-
xej Kudrjavcev.

Čtvrtek 16. března, 16.30 hod., 
sál hudebního oddělení. 

Nebojte se zeptat svého lékaře - 
Když nás trápí žlučník .

Pátek 17. – úterý 21. března
Jeden svět. Festival dokumentár-

ních fi lmů o lidských právech

Čtvrtek 23. března, 16.30 hod., 
sál hudebního oddělení. 

Architektura v českých zemích 
včera a dnes, 3. část. Renesanční a 
barokní architektura 

Další z cyklu přednášek Ing. arch. 
Lubora Herzána.

Čtvrtek 23. března, 17 hod., klu-
bovna dospělého oddělení

Hormonální jóga
Přednáška PaedDr. Martiny Man-

gové.

Úterý 28. března, 14 – 19 hod., 
sál hudebního oddělení.

Osobní konzultace s vizážistkou 
Danou Beranovou.  

Čtvrtek 30. března, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Írán: pohled do zákulisí - Jiří 
Sladký.

Výstavy
1. března – 28. dubna, vestibul 

knihovny a sál hudebního oddělení
Halahoj na plátně - 15. výročí 

studentského klubu

Do 30. března, pobočka Borovina
Okolí Třebíče ve fotografi i
Výstava fotografi í Miroslava 

Máci. 

1. – 31. března, pobočka Modří-
nová

Island
Výstava fotografi í Jarmily Koláčko-

vé.

Kostel sv. Martina
Klub zdraví

Program pro školy

Výstavy

Sobota 11. března 17 – 18.30 
hod. 

Raná evropská reformace - foto-
grafi e a vyprávění z cest na mís-
ta významná pro dějiny reformace; 
poutavě vyprávět a promítat fotogra-
fi e bude Jan Dymáček, Bth.

Adventní dům, Jungmannova 16

Neděle 12. března 16 – 18 hod.
Relaxační dopoledne – Tvoření 

velikonočních dekorací ze slaného 
těsta

Adventní dům, Jungmannova 16

Do 5. 3. Pavel Hlaváč - Paneláko-
vé blues - výstava obrazů - Výstavní 
síň Předzámčí

Do 2. 4. Vladimír Lavický - 
Alchymáže a koláže ze sbírek Dag-
mar Benešové a Jana Dočekala - 
Galerie Ladislava Nováka  

Do 26. 3. Ladislav M. Wagner – 
Doteky - Galerie Malovaný dům 

Do 10. 3. Výstava Paralelní enti-
ty - Josef Bubník – Galerie Chodba 
Katolického gymnázia - otevřeno ve 
dnech školního vyučování od 8 – 15 
hod.

Do 5. 3. Josef Kremláček – výsta-
va k nedožitým osmdesátinám - 
Zámek Třebíč, galerie Tympanon

Do 12. 3. Vzájemná přitažlivost 
– fotografi e Josefa Prodělala - Zá-
mek Třebíč, Konírna

Úterý 28. března 2017 v 8.30 a 
10.15 hodin – divadlo Pasáž 

POVÍDEJME SI, DĚTI – pohád-
kové příběhy Josefa Čapka, spous-
ta veselých písniček v podání herců 
Hudebního divadla dětem.

26. 3. Varhanní koncerty duchov-
ní hudby - Daniel Knut Pernet - 
varhany - 16 hod.

Výstava Vladimíra Lavického v 
třebíčské Galerii Ladislava Nová-
ka potrvá do neděle 2. dubna. Jed-
ná se o alchymáže a koláže ze sbírek 
Dagmar Benešové a Jana Dočekala. 
Právě Jan Dočekal se ujal na verni-
sáží úvodního slova. Poukázal, že ve 
výtvarné práci byl Lavický ovlivněn 
Otakarem Nejedlým, Imrichem Ple-
kancem, Cyrilem Boudou a Jarosla-
vem Švábem. Do 21. srpna 1968 byl 

členem Komunistické strany Česko-
slovenska. 

Po okupaci sestavil protiokupační 
sborník z děl českých básníků „Hle, 
žezlo veršů“. Ten byl označen nor-
malizačním režimem za nejvýrazněj-
ší projev kontrarevoluce v kultuře na 
Třebíčsku. Lavický byl v roce 1971 
z KSČ vyloučen za kontrarevoluční 
činnost v kultuře. Dlouhá léta pak 
nemohl vystavovat ani publikovat.

V kostele 
se představuje 

Milada Vedralová
Od Popeleční středy 1. března do 

konce května, kdy končí doba veli-
konoční, vystavuje v kostele sv. Mar-
tina v Třebíči, v boční lodi, svoje díla 
malířka Milada Vedralová. Jedná se 
o olejomalby na plátně. Jednotli-
vé obrazy mají názvy Naděje, Boží 
milosrdenství, Něha, Pokoj, a malba 
na plechu  se jmenuje Pieta. 

Tuto olejomalbu autorka namalo-
vala pro obec Blízkov u Měřína. Po 
ukončení výstavy ji předají, spolu s 
Alešem Venhodou, starostovi Blíz-
kova Stanislavu Bradáčovi. Křížovou 
cestu na nástěnce namalovali bývalí 
studenti Katolického gymnázia.

NA VERNISÁŽ děl Vladimíra Lavického zamířily desítky milovníků výtvarného 
umění. Foto: Antonín Zvěřina

Výstava v galerii připomíná 
tvorbu Vladimíra Lavického
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…říká Mgr. Ilona Pospíšilová, 
lektorka angličtiny pro děti a mlá-
dež nově otevřené Jazykové školy 
INTERA CT v Třebíči. 

S jakou vizí přicházíte v INTERA CT KIDS?
Nutno podotknout, že jsme s otevřením školy 

nespěchali. Propracovali jsme podrobný kon-
cept, který nahlíží výuku očima dítěte. 

Jedině tak mohl uzrát v komplex moderních 
podnětů, které dětem nabídneme, a to včetně 
vlastní třídílné jazykové učebnice vždy pro daný 
věk dítěte. Oproti univerzálním výukovým ma-
teriálům více „šijeme na míru“. 

V čem se liší vaše výuka angličtiny oproti 
výuce ve škole nebo v běžných kurzech? 

Nechceme se ani srovnávat ani vymezovat, 
myslím, že každá výuka je v něčem přínosná. To, 
co chceme veřejnosti v INTERA CTU nabíd-
nout my, je „angličtina bez nudy”. Chceme, aby 
děti i dospělé angličtina chytla, aby se stala sou-
částí jejich světa, chceme je tak trochu „zblnout” 
do angličtiny.  

Co děláte tedy pro to, aby cizí jazyk člověka 
„chytl” a bavil? 

Není to žádné mystérium. Jednoduše vyjádře-
no, máme rádi lidi - děti i dospělé. To občas dě-
ti ve školách od svých učitelů necítí. Cizí jazyky 
nás samotné velmi baví, takže není divu, že to 
postupně začne bavit i naše klienty. 

Velmi podstatná v celé výuce je i speciální vý-
uková „DIRECT” METODA, která samotná je 

velice chytlavá, člověk zapomene, že se něco učí. 
Máme co nabídnout opravdu všem věkovým ka-
tegoriím, dětem od dvou let až po manažery vel-
kých fi rem.

Můžete říct, jak konkrétní kurz probíhá a 
kolik je studentů v jedné skupině? 

Skupiny ideálně tvoří 4-7 studentů, máme však 
i individuální kurzy. 

Lekce musí být dynamická a živá, jde nám o to, 
aby se studenti nebáli mluvit, byť třeba s chyba-

mi. Učíme děti mluvit, aniž by se dívaly do textu 
učebnice a neustále něco vyplňovaly…

Kdy začínají další kurzy a kam se mají obrá-
tit případní zájemci nebo rodiče dětí? 

Nové kurzy podle zájmu otevíráme průběžně, 
připravujeme také prázdninové kurzy pro děti, 
zájemci mohou navštívit naši bezplatnou ukáz-
kovou lekci, více informací a kontakt najdou na 
našich stránkách www.anglictinabeznudy.cz

 (PI-t03-vraD)

Chceme děti i dospělé „zblbnout” do angličtiny… 
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 Budoucím prvňáčkům nabízíme následující va-
rianty výukových stylů (a jejich kombinace) v čes-
kém jazyce a v matematice:

• klasická metoda výuky čtení
• genetická metoda výuky čtení 
• výuka s daltonskými prvky
• výuka psaní písmem Comenia Script
• výuka matematiky Hejného metodou                                                                                    

Naši pedagogové vyučují v moderně vybavených 
učebnách. Samozřejmostí jsou již interaktivní tabule 
a počítače ve všech třídách prvního stupně a v odbor-
ných učebnách druhého stupně.

Při výuce uplatňujeme individuální přístup k žá-
kům se specifi ckými vzdělávacími potřebami, ale 
také k žákům se zdravotním nebo sociálním znevý-
hodněním. K odstranění výukových obtíží napomá-
hají kroužky dyslektického čtení, logopedie a grafo-
motoriky. 

K rozvoji tvořivé činnosti žáků přispívá keramická 
dílna a nově zrekonstruovaná kuchyňka. Tyto pro-
story využívají zejména školní družiny, které posky-
tují širokou nabídku volnočasových aktivit.    Žáci 
mohou navštěvovat i nepovinný předmět římsko-
katolické náboženství.     

Naše škola vytváří celou řadu projektů zaměře-
ných na zkvalitnění prevence sociálně patologic-
kých jevů, které podporují příjemnou atmosféru ve 
škole. Prostřednictvím nich se žáci učí využívat svůj 
volný čas a vytváří si správné návyky pro zdravý ži-
votní styl.   Snahou všech zaměstnanců školy je vy-
tvářet pro žáky bezpečné prostředí. Celoročně spo-
lupracujeme s Městskou policií Třebíč a Besipem, 
např. při akcích „ Bezpečná cesta do školy“ nebo při 
výuce na dopravním hřišti.

K výuce tělesné výchovy a pestrému vyžití žáků 
slouží velké moderní tělocvičny, víceúčelové hřiště 
a posilovna. Žáci se účastní plaveckého výcviku ve 
sportovním areálu Laguna. Druhým rokem se na-
še škola zapojila do celostátního projektu „Česko 
sportuje“. Velkou oblibu si u dětí i jejich rodičů zís-
kalo Václavské sportování.

Prostory Václavského divadélka slouží nejen škol-
nímu dramatickému kroužku, ale i k pořádání roz-
manitých kulturních akcí, jako například hudeb-
ních, pěveckých a recitačních soutěží.

Anglický jazyk vyučujeme děti již od prvního roč-
níku formou zájmového kroužku a od třetí třídy ja-
ko povinný předmět.

Moderně vybavená školní jídelna nabízí žákům 
kvalitní a pestré stravování za příznivou cenu. Na 
podporu zdravých stravovacích návyků naše škola 
využívá již několikátým rokem nabídky produktů 
v rámci celostátního projektu Ovoce a zelenina do 
škol.

Velkému zájmu dětí se těší každoroční pořádání 
naučných exkurzí orientovaných jak humanitně, 
tak technicky.

Důkazem skvělé úrovně vzdělávání na naší škole 
je vysoká úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení 
na střední školy i v široké škále soutěží a olympiád.

Pro bližší informace o naší škole navštivte we-
bové stránky www.zsvaclav.cz

Paní    učitelky  Čermáková  Tomanová,   Vitoušová 
a Tomková také v letošním roce vedly ve škole projekt 
„Václavská miniškolička“ určený předškolákům a je-
jich rodičům. Akce je zákonnými zástupci žáků velmi 
kladně hodnocena.

Naše nově vybudované posezení u ohniště na školní 
zahradě nápadně připomíná Stonehenge. V budo-
vání školní zahrady budeme dál pokračovat i díky 
úspěšnému projektu paní učitelky Dokulilové.

„Vánoční tvoření“ rodičů a dětí v adventním čase se ve 
většině tříd naší školy stalo již tradicí.

Děti navštěvující zájmové kroužky Notička a Kytara 
udělaly pod vedením paní učitelky Čermákové To-
manové radost rodičům a prarodičům krásným vá-
nočním představením. 

„Nadívaný krocan aneb Vánoce po anglicku“. I tak-
to netradičně (a sice ve školní kuchyňce) se dá prožít 
poslední předvánoční hodina anglického jazyka paní 
učitelky Marečkové.

„Děkuji za krásné přijetí a vytvoření super atmosféry. 
Jste jedničky!!! Šárka Kašpárková.“

V posledních letech jsme dokončili rekonstrukce vět-
šiny učeben a všech místností školní družiny. Na ob-
rázku je školní družina vedoucí vychovatelky paní 
Hercové.

V rámci školní družiny skvěle funguje celá řada 
kroužků. Na fotografi i jsou k vidění pozoruhodné 
výrobky dětí z kroužku „Řemeslníček“ paní vychova-
telky Vorlíčkové.
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Základní škola Třebíč, Horka-Domky,
 Václavské nám. 44/12

www.zsvaclav.cz

Na Velikonoční výstavě jsou každoročně prezentová-
ny nové úžasné výrobky našich žáků. Mimo jiné také 
díky tomu, že kabinet výtvarné výchovy byl vybaven 
báječnými přístroji na výrobu nejrůznějších dekora-
tivních předmětů.

Nově vzniklou školní tradicí se stalo „Pečení veliko-
nočních beránků“. Odvahu pustit se do této  aktivity 
v sobě našli žáci 9. B, jejich příkladu následovali i žá-
ci některých dalších tříd.

„Spory bohů“. Originálním námětem z prostředí sta-
rořeckých bohů, úžasnými kostýmy a zejména skvě-
lými hereckými výkony nadchlo Václavské divadélko 
paní vychovatelky Nahodilové každého diváka!

Naši žáci se pod vedením paní Hercové poprvé zú-
častnili soutěže Bronzový Superpohár v baseballu. 
Podařilo se jim porazit všechny ostatní třebíčské ško-
ly a za 1. místo získat zlatou medaili!

Okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář dopadlo pro 
naši školu velmi úspěšně. V kategorii žáků 5. a 6. 
ročníků jsme obsadili všechny tři první příčky, v ka-
tegorii starších žáků pak třetí, čtvrté a sedmé místo. 
Žáky do soutěže skvěle připravila paní učitelka Do-
kulilová.

Organizátorům akce pod vedením pana učitele 
Veleby i 320 spokojeným účastníkům pohodové-
ho druhého ročníku Václavského sportování počasí 
opravdu přálo.

„Barevný den“ organizují každoročně v červnu vyu-
čující prvního stupně školy. Soutěžení se pravidelně 
zúčastňují i klienti Denního stacionáře pro tělesně 
a mentálně postižené děti a mládež a Speciální MŠ 
Třebíč.

Jako připomínka hrůz druhé světové války, zrůdné 
nacistické ideologie a holocaustu se každoročně usku-
tečňuje exkurze pro žáky 9. ročníku do koncentrační-
ho tábora Mauthausen nebo Osvětim.

Velmi  dobrá  je spolupráce  se  Základní  školou 
J. Hollého ze slovenské Šaĺy. Během návštěvy této 
školy absolvovali žáci škol fl orbalový zápas, Václav-
ské divadélko předvedlo žákům II. stupně školy svou 
hru „Spory bohů“ a své zkušenosti z výuky si tento-
krát vyměnili vyučující prvních stupňů obou škol.

Soutěž „Václavský talent“ se v loňském roce konala 
poprvé. Vítězové soutěže vystoupili v nové tělocvič-
ně, kde si jejich úžasné pěvecké výkony vychutnali 
všichni žáci školy.

Pod záštitou Velvyslanectví Th ajského království se 
v  hale  naší tělocvičny  uskutečnilo  Mistrovství ČR 
v muaythai. Akci pořádal klub Th aibox Devils Tře-
bíč ve spolupráci s naší školou.

Žáci naší školy ve školním roce 2015/2016 nasbí-
rali nejvíce PET lahví (4 443 kg!) a použitých mo-
nočlánků (965 kg!) v konkurenci všech třebíčských 
základních škol. Ve sběru papíru byli druzí (51 699 
kg!). Za tato vítězství škola obdržela fi nanční část-
ku v celkové hodnotě 22 tisíc korun. 

Žáci ze zájmového kroužku školní družiny Flétnička 
pod vedením paní Brychtové každoročně rádi před-
vedou své umění dětem z MŠ Demlova.
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Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 
již více než 30 let poskytuje svým žákům 
kvalitní podmínky pro vzdělávání. Pro-
středí, ve kterém děti tráví čas, se postup-
ně upravuje a modernizuje. 

V posledních letech prošlo radikální 
přeměnou několik kmenových tříd a od-
dělení školní družiny, celý pavilon dílen 
a tělocvičen, relaxační koutky na chod-
bách, počítačové a multimediální učebny. 

Nyní je připraven projekt na úpravu 
dalších odborných pracoven. Kromě in-
teriéru je zvelebováno také bezprostřed-
ní okolí školy. Průběžně se obnovuje a 
revitalizuje školní přírodní zahrada, která 
současně plní funkci venkovní učebny 
pro pestré přírodovědné aktivity zájmo-
vého útvaru Globe.

Členové Globe o sobě dávají hodně vě-
dět, snaží se neustále přicházet s novými 
nápady a činnostmi a pokračovat v těch, 
které se v minulosti osvědčily. To ve vý-
sledku znamená, že se přírodovědných 
aktivit realizuje stále více a je do nich 
zapojován také větší okruh dětí i dospě-
lých. 

Pravidelně jsou například pro děti z 
mateřských a základních škol v jarním a 
podzimním období organizovány zábav-
ně-vzdělávací programy, pro něž se za 
dobu jejich šestileté existence vžilo ozna-
čení miniGLOBEGames. Stále častěji a 
ve větším počtu se těchto akcí účastní i 
rodiče žáků nebo obyvatelé sídliště. 

Činnost v Globe je pro žáky smyslupl-
ná a zábavná, jak dokazuje i jeden statis-
tický údaj – z celkového počtu 507 žáků 
ve škole se do zájmového útvaru Globe, 
který přijímá žáky teprve od třetí třídy, 
přihlásila v tomto školním roce téměř 
stovka dětí. 

V uplynulých letech byly úspěšně re-
alizovány projekty Les je náš kamarád I 

a II. Na ně nyní volně navazuje projekt 
Kamarádi s vodou, který vyhlásila Vodá-
renská akciová společnost, a. s., společně 
s Nadací partnerství.. 

Po sérii exkurzí a drobných aktivit za-
měřených na podnícení zájmu o odpo-
vědné hospodaření s vodou se právě 
rozbíhá průzkum možností, jak by žáci 
mohli aktivně přispět k úspornějšímu 
režimu. Jak se bude projekt dále vyví-
jet, hodně záleží na samotných žácích, 
dospělí jsou často příjemně překvapeni 
originalitou nápadů a energií, s jakou se 
mladí přírodovědci dokážou tématu vě-
novat. 

Podobně se od prosince rozvinula celá 
řada aktivit zaměřených na ochranu želv. 
Z jedné přednášky si žáci odnesli tolik 
nadšení, že okamžitě začali sami přichá-
zet s nápady, jak by mohli pomoci k větší 
informovanosti o životě a ochraně těchto 
živočichů. 

Práce v Globe je pro pedagogy časově a 
odborně velmi náročná, věnují se jí hod-
ně nad rámec běžných povinností, proto 
je vždy potěší každý úspěch, kterého je-
jich svěřenci dosáhnou. 

Naposledy jeden z projektů Glo-
be získal od  Sdružení Tereza oceně-
ní Czech GLOBE Star 2017, které tak 
alespoň morálně kompenzuje čtyřem 
vedoucím – Mgr. Věře Keselicové, Mgr. 
Mileně Bendové, Mgr. Haně Šmardové 

a Mgr. Mileně Železné dobrou práci, kte-
rou v Globe nezištně odvádějí.

Přírodovědné aktivity samozřejmě ne-
jsou jedinou prioritou vzdělávacího sys-
tému na Jarošce. Škola dodržuje tradici 
rozšířeného jazykového vzdělávání. 

Od první třídy se všechny děti sezna-
mují s angličtinou, od šestého ročníku si 
vybraná skupina zájemců volí další cizí 
jazyk, v našem případě se jedná o ruský, 
nebo německý jazyk. Žákům jsou pravi-
delně nabízeny výjezdy do zahraničí, na 
prvním stupni letní škola v přírodě, s pes-
trou škálou volnočasových aktivit mají 
zkušenosti vychovatelky školní družiny. 
Mnohem více se v současnosti zaměřu-
jeme také na podporu technických čin-
ností, všechny věkové kategorie pracují 
s technickými stavebnicemi, starší žáci 
jsou pak schopni vytvořit již poměrně 
náročné konstrukce a modely. 

Škola se snaží aktivně podporovat roz-
voj čtenářské gramotnosti, mladší žáci 
pravidelně navštěvují knihovnu, úspěšně 
byl realizován projekt čtenářských dílen, 
více než deset let zde pracuje redakce 
školního časopisu a žáci jsou podporová-
ni ve vlastních literárních pokusech. Pro 
žáky jsou organizovány koncerty, návště-
vy divadelních a fi lmových představení. 
Přímo do školy si v loňském roce dvakrát 
přišli zazpívat při společném vystoupe-
ní se školním pěveckým sborem členo-

vé souboru Musica animata. S vedením 
školy spolupracuje žákovský parlament, 
který pro žáky organizuje různé netradič-
ní akce a turnaje. Blížící se zápis žáků do 
prvních tříd bude i letos laděn tematic-
ky, kostýmy i kulisy jednotlivých stano-
višť výtvarně zpracovávají žáci druhého 
stupně, každý rok je originál. Také zde se 
na organizaci všech aktivit pro budoucí 
prvňáčky ochotně podílejí členové parla-
mentu a dobrovolníci z druhého stupně. 

Žáci, kteří mají potíže s učením, mo-
hou v současnosti přímo ve škole využít 
možnosti individuální práce se speciální 
pedagožkou nebo se obrátit na školní-
ho psychologa. V současnosti je rovněž 
realizován projekt, ve kterém je skupině 
žáků ohrožených školní neúspěšností 
poskytována individuální pedagogická 
podpora. 

K oblíbeným akcím na podporu se-
bevědomí žáků s poruchami učení pat-
ří každoroční jarní Dysolympiáda, kdy 
se na Jarošku sjíždějí soutěžící z celé-
ho kraje. Každou přihlášenou školu 
reprezentují tříčlenné týmy žáků 3.-5. 
ročníku a během dopoledne společně 
absolvují pět disciplín – přírodověd-
nou stezku, matematickou, kvízovou a 
sportovní disciplínu a skládání puzzle. 
Díky štědrým sponzorům dostanou 
všichni účastníci vždy hodnotné upo-
mínkové předměty. Zájem o účast v 
soutěži je velký, letos v květnu proběh-
ne již 16. ročník. 

Nelze v krátkém textu vyjmenovat vše, 
co pracovníci Základní školy Třebíč, ul. 
Kpt. Jaroše pro své žáky připravují. Jaroš-
ka je zkrátka škola, která žije a vyvíjí se. 
Stále se zde něco děje. Pokud budete mít 
zájem se do školy podívat a blíže se s ní 
seznámit, rádi se vám budeme věnovat.

 Mgr. Šárka Pokorná

Na Jarošce nezahálejí

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 Zápis je určen pro děti se zdravotním postižením (různý stupeň mentálního        
postižení, kombinované postižení, autismus). Nabízíme otevřený a pružný systém 
vzdělávacích programů, snížené počty žáků ve třídách, individuální péči prostřednictvím 
pedagogických asistentů, respektování individuálních schopností žáků, jejich 
nepřetěžování, úspěšné plnění povinné  školní docházky. 
 Ubytování v internátu školy pro žáky všech věkových kategorií, pro které by bylo 

složité každodenní dojíždění z místa bydliště.  

Den konání zápisu : 7.dubna 2017 od 10.00 do 16.00 hod. 
Týden otevřených dveří : V týdnu od 3. do 7.dubna rádi přivítáme všechny rodiče, umožníme prohlídku školy a poskytneme 
informace.  
V průběhu školního roku poskytujeme informace rodičům, kteří zvažují přestup svého dítěte z běžné základní školy do školy 
určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zdravotním postižením. 

Místo konání :  ředitelna školy 1.poschodí 1.budovy Základní školy Třebíč, 
Cyrilometodějská 22 

Zápis je urče

 ℡ 568 821 496              specskoly@volny.cz              www.specskolytrebic.cz 

neme 
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Česká křesťanská 
akademie

Divadla, koncerty, 
přednášky

Kino Pasáž

Centrum DaR

Třebíčské centrum

21. 3. v 19 hod. aula Katolického 
gymnázia

Prof. Mgr. Martin C. Putna, Dr.: 
Katolicismus mezi socialismem, 
demokracií a fašismem. O vztahu 
katolictví k různým společenským 
systémům. 

27. 3. v 19 hod. aula Katolického 
gymnázia

Doc. Pavel Hošek, Th .D.: Bible 
a Korán. Srovnání dvou posvátných 
textů.

7. - 16. 3. Kniha - tvůj kamarád 
- (prezentace knih ve spolupráci s 
knihkupectvím Trojan)

7. 3. 10.30 – 12 Záložka do 
knížky (dopolední tvoření)

14. 3. 10.30 – 12 Rodina - tradič-
ní vzor rodiny, nebo je vše jinak?

21. - 30. 3. Prezentace fi rmy Jiři-
na Tvarůžková

21. 3. 10.30 – 12 Bez vody to ne-
jde! (Světový den vody 22. března)

28. 3. 10.30 – 12 Jarní polévka 
s řeřichou

30.3 . 10.30 – 12 Jaro v truhlíku

1. 3.  - 23. 4. Kniha – tvůj kama-
rád (prezentace knih spojená s bese-
dami)

2. - 17. 3.  Prodej jarních čepic
2. 3.  10.30 – 12 Význam četby 

pro děti
3. 3.  10.30 – 12 Klub Batole:  

Svět pohádek
3. 3.  18 – 20 Muzikoterapeutická 

relaxace – osobní příběh duše
6. - 17. 3.  Knihy pro děti i rodiče
6. 3.  10.30 – 12 Klub Miminko: 

Společné listování knihami
6. 3.  14 – 16 MUM-AUT setkání 

rodičů s dětmi s poruchami autistic-
kého spektra

7. 3.  10.30 – 12 Den pro zdravé 
vaření - téma:  Těstovinový salát 
s tuňákem

9. 3.  8 – 17 Lidové tradice včera 
a dnes

10. 3.  10.30 – 12 Vzdělání praxí 
II. - Životopis a motivační dopis

13. 3.  10 – 12 Klub Miminko: 
Veselé zpívánky pro nejmenší

14. 3.  8 – 14 První jarní kytička
16. 3.  10.30 – 12 Kyberkrimina-

lita - bezpečně na sítích
16. 3.  14.30 – 16 Zdravá dílna: 

Rajčatová polévka s quinoou
16. 3.  15 – 16.30 Den pro zdravé 

vaření - téma:  Jarní pomazánka
17. 3.  10.30 – 12 Klub Batole: 

Vybíráme MŠ
18. 3.  14 – 17 Tvořivé odpoled-

ne: Dekorace ze sena
20. - 24. 3.  Výběr věcí na jarní 

burzu dětského oblečení a potřeb
20. 3.  10.30 – 12 Klub Miminko: 

Symboly štěstí
21. 3.  8 – 14 Vítej jaro - jarní 

říkánky a tvoření
23. 3.  10 – 12 Neposedné míče a 

kuličky
24. 3.  10.30 – 12 Klub Batole: 

Jaro všemi smysly
26. 3.  10 – 12 Burza oblečení a 

potřeb pro dvojčata
27. - 31. 3.  Burza dětského a 

těhotenského oblečení
27. 3.  14 – 16 Specifi cké poru-

chy učení
28. 3.  10 – 12 Klub Batole:  Zpí-

vánky s dětmi
30. 3.  14 – 17 Mezigenerační 

setkávání: Senioři čtou dětem - děti 
čtou seniorům 

30. 3.  18 – 20 Rukodělný kurz: 
Jarní aranžování 

31. 3.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Kreativní tvoření pro batolata

Od pátku 3. do úterý 7. března
VŠECHNO NEBO NIC
Repríza romantické komedie o 

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

Čtvrtek – pátek v 17 hod., pondělí 
– úterý 19.30 hod.

Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 3. do neděle 5. března
LOGAN: WOLVERINE
Premiéra akčního dobrodružného 

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

Od soboty 4. do čtvrtka 9. břez-
na

BALERINA
Premiéra rodinného animované-

ho fi lmu Francie/Kanada v českém 
znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Středa 8. března
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA 
Příběh rockera s duší básníka star-

tuje v kinech v den jeho 70. naroze-
nin. 

Začátek představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 10. do neděle 12. břez-
na

PSÍ POSLÁNÍ
Repríza rodinného fi lmu USA 

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

Od pátku 10. do středy 15. břez-
na

MASARYK
Premiéra historického dramatu 

ČR/Slovensko. 
Pátek – neděle v 19.30 hod., pon-

dělí – středa v 17.00 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 13. do středy 15. 
března

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNO-
TY

Repríza erotického fi lmu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 16. do pátku 17. břez-
na

POHÁDKY Z HOR 
Pohádkové pásmo pro nejmenší.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

KINO PASÁŽ 17. BŘEZNA 
V 19.30 HOD. NEPROMÍTÁ!

Od soboty 18. do pátku 24. břez-
na

KRÁSKA  A ZVÍŘE 3D
Premiéra rodinné fi lmové pohádky 

USA v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Upozornění:  Sobota - úterý ve 3D, 

středa - pátek ve 2D.
Mládeži přístupný

Od soboty 18. do středy 22. břez-
na 

KONG: OSTROV LEBEK 3D
Premiéra akčního dobrodružného 

fantasy sci-fi  USA.
Začátky představení v 19.30 hod.

3. 3. ve 14 hodin – Národní dům, 
malý sál – Klub seniorů

Hnojení na zahrádce, škůdci a 
choroby ovoce a zeleniny

6. 3. v 19 hodin – Národní dům – 
Festival divadla 2-3-4 herců

Mario Kubec, United art Praha

9. 3. ve 14 hodin – baletní sál 
Pasáž – Klub seniorů

Taneční odpoledne pro seniory

11. 3. – Zadní synagoga
Oslava nejveselejšího židovského 

svátku Purim
9.30, 11, 12.30 hodin  - Prohlíd-

ky synagogy a Domu Selingmana 
Bauera

14 hodin  - Purimová veselice

12. 3. v 16 hodin – divadlo Pasáž 
– Pro rodiče s dětmi

Josef Kainar: Zlatovláska

12. 3. v 19 hodin – Národní dům 
– Festival divadla 2-3-4 herců

Viktoria Hradská: Commedia 
Finita

14. 3. v 19 hodin – Národní dům 
– Festival divadla 2-3-4 herců

Marcin Szczygielski: Skořápka

16. 3. v 19 hodin – Národní dům 
– Festival divadla 2-3-4 herců

Jakub Nvota: Rošáda

18. 3. v 16 hodin – Národní dům
Z garáže ke hvězdám – koncert 

Pavla Callty – v 19 hodin
Finálový večer soutěžní přehlídky 

amatérských kapel

19. 3. v 19 hodin – divadlo Pasáž 
Travesti skupina Sceamers

23. 3. ve 14 hodin – baletní sál 
Pasáž – Klub seniorů

Taneční odpoledne pro seniory

25. - 26. 3. – Národní dům
Třebíčské loutkářské jaro
51. ročník krajské přehlídky ama-

térských loutkářských souborů.

27. 3. v 19 hodin – divadlo Pasáž
Jakub Smolík s kapelou

28. 3. v 8.30 a 10.15 hodin – diva-
dlo Pasáž – Pořad pro školy

Povídejme si, děti
Pohádkové příběhy Josefa Čapka

30. 3. ve 14.30 hodin – Národní 
dům, velký sál – Klub seniorů

Josefská taneční zábava

30. 3. v 19 hodin – divadlo Pasáž 
Anna K. Tour 2017 - „Ve světle 

tour 2017“

Výstavy
Do 5. 3. Výstavní síň Předzámčí - 

Pavel Hlaváč – Panelákové blues - 
výstava obrazů

Do 2. 4. Galerie Ladislava Nová-
ka - Vladimír Lavický – Alchymáže 
a koláže

Do 26. 3. Galerie Malovaný dům 
- Ladislav M. Wagner – Doteky - 
hostem výstavy je fotografk a Jana 
Ágens

Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 24. do neděle 26. břez-
na 

ŽIVOT
Premiéra sci-fi  thrilleru USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od soboty 25. do středy 29. břez-
na

LEGO ® BATMAN FILM
Repríza animované komedie USA 

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

Od pondělí 27. do středy 29. 
března

RA NDE NASLEPO
Premiéra romantické komedie 

Německa v českém znění.
Začátky představení v 19.30 hod. 
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 30. března do středy 
5. dubna

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ 
VESNICE 3D

Premiéra animované rodinné 
komedie USA v českém znění. 

Začátky představení v 17 hod. 
Upozornění: čtvrtek  - neděle ve 

3D, pondělí – středa ve 2D.
Mládeži přístupný

Od pátku 31. března do neděle 2. 
dubna

ÚKRYT V ZOO
Premiéra historického drama-

tu USA, které se natáčelo v České 
republice. 

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

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 2. března 
STRNADOVI
Premiéra dokumentárního fi lmu 

ČR.

Čtvrtek 9. března
JULIETA
Premiéra dramatu Španělska.

Čtvrtek 16. března
TONI ERDMANN
Premiéra komediálního dramatu 

Německa.

Čtvrtek 23. března
LA LA LAND
Premiéra muzikálového dramatu 

USA.

Čtvrtek 30. března
AMERICKÁ IDYLA
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NOVÁ ŠKODA KODIAQ S ADAPTIVNÍM PODVOZKEM DCC

Získejte opravdu velký důvod objevovat okolní svět. Nové SUV značky ŠKODA je jako stvořené pro všechny 
s duší dobrodruha. S adaptivním podvozkem DCC, inteligentním pohonem 4×4 s off-road režimem a sadou 
panoramatických kamer Vám cestou do cíle pomůže pokořit čas i divokou přírodu. Tak přesedněte 
do nového vozu ŠKODA KODIAQ a nastartujte s námi svou touhu objevovat to, na čem opravdu záleží.
RECONNECT.

mujkodiaq.cz

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

OBJEVTE, NA ČEM
  OPRAVDU ZÁLEŽÍ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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



STRANA  18 TN - BŘEZEN 2017Inzerce



www.bydleniborovina.cz

i rav e e by v nad andardn roveden

Potřebujete výtah, máte dům bez výtahu?  
Firma TREBILIFT je dodává již 20. rokem.

Společnost TREBILIFT, s.r.o. své 
bohaté zkušenosti s výrobou, re-
konstrukcemi a servisem výtahů 
proměnila v nabídku velmi kvalit-
ních produktů, na které se jejich 
uživatelé mohou spolehnout po ce-
lé ČR.

„Velmi často se na nás obracejí 
majitelé budov a panelových domů, 
kde výtah dosud zcela chyběl. Nabí-
zíme jim jedno z nejlepších moder-
ních řešení – naše řešení výtahu bez 
strojovny, bez jakéhokoliv stavební-
ho zásahu do střechy nebo zdí a stěn 
domu, úsporu energií řešíme pohony 
a systémy řízení výtahů, které zaru-
čují efektivní provoz zařízení a sni-
žují příkon pohonů.“

Výměny stávajících 
výtahů.

V takovém případě u výtahů zvy-
šujeme nosnost a prostor pro ces-
tující v kabině. Systémem řízení 
dosahuje TREBILIFT maximálního 
komfortu jízdy s plynulým rozjíž-
děním a zastavováním. 

„Naše výtahy standardně vybavu-
jeme mluvícím zařízením, ovlada-
če s reliéfním a Braillovým písmem. 
Zákazník může vybírat z široké šká-
ly barev i výbavy interiéru.“ 

Bezpečnost uživatelů 
především!

„Do výtahů osazujeme nejnovější 
technické prvky, jedny z nejkvalit-
nějších strojů i nejnovější bezpeč-
nostní komponenty. Systém samo-
sjezdu výtahu při výpadku proudu 
zaručuje, že kabina i bez proudu do-
jede do stanice, aby ve výtahu nezů-
staly osoby uvězněny. Náš dálkový 
monitoring poruch výtahu umožňu-
je vyslat na místo servis,“ vyjmeno-
val jednatel vymoženosti moder-
ních výtahů TREBILIFT.

O jejich kvalitě hovoří za firmu 
četné reference na 
www.trebilift.cz
e-mail: info@trebilift.cz 
tel. 568 820 150

A to i do domů, kde nikdy před tím výtah nebyl. Jsou mo-
derní, spolehlivé a splňují vysoké nároky uživatelů. Ročně 
realizuje TREBILIFT výtahy po celé ČR.

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

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

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

ODVEDENÍ DÍLA
„od A až do Z“

ŽÁDNÉ PLATBY
PŘEDEM

ZDARMA
veškerá doprava a zaměření

Bydlení STRANA 19
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Rok uplynul jako voda, zimní ospa-
lé období pomalu končí a další (letos 
již pátý) ročník stále více oblíbeného 
sportovního poháru McRAI CUP se 
pomalu, ale nezadržitelně blíží.

Ať už jste se našeho poháru zúčast-
nili v minulých letech, nebo zvažujete 
svoji fyzičku prověřit na našich závo-
dech poprvé, rádi bychom vám ozná-
mili, že jsme spustili registraci na pátý 
ročník poháru McRAI CUP, který se i 
letos skládá ze šesti závodů.

Je jedno, zda jste profesionální spor-
tovec, toužící po vylepšení svého osob-
ního rekordu, nebo je pro vás sport 
„pouhým“ aktivním rekreačním pro-
středkem, na našich závodech najdete 
to, co hledáte.

Soupeře pro váš vysněný čas i part-
nery, se kterými můžete posunout hra-
nice vašich začínajících sportovních 
úspěchů. A pokud jen hledáte prostor 
pro vzájemné setkání se stejně smýš-
lejícími lidmi, i ten na našich závodech 
naleznete. Vždyť sport je úžasná zále-
žitost a pro každého má něco. 

Vítáme sportovce pravidelně bojují-
cí o první pozice i ty, kteří ještě nedáv-
no seděli nečinně na gauči a sportovní 
obuv obuli docela nedávno. Těšíme se 
na jedince i na celé rodiny s dětmi. Rádi 
přivítáme na startovní čáře dítka, která 
ještě nedávno lezla pouze po kolenou i 
aktivní důchodce, kteří vědí, že věk je 
jen číslo a že záleží na tom, co člověk 
nosí v srdci. Pro každého z vás máme 
připravenou vhodnou kategorii.

Připravili jsme pro vás šest závodů. 
Závodů běžeckých, závodů na kole i ve 

vodě. Na některých kláních si užijete 
všechny tyto disciplíny najednou, na 
některých jen jednu. Vše podle vašeho 
vkusu a sportovního zaměření. Můžete 
se zúčastnit poháru celého, nebo si vy-
brat jen závod jeden. Dle svých před-
stav, sil a nálady. 

Ať už si zvolíte závod jakýkoliv, mů-
žete počítat s profesionálním zázemím 
a věcnými cenami pro vítěze i s účast-
nickou medailí a tričkem poháru Mc-
RAI CUP 2017 pro každého registro-
vaného účastníka.

Začínáme 8. dubna Během na Hrád-
ku, 30. dubna budeme pokračovat 
Třebíčským aquatlonem na Lagu-
ně, 6. května pokoříme na horských 
kolech Mařenku při závodu CROSS-
COUNTRY, 13. května spolu budeme 
soupeřit při Duatlonu v Kamenné a 
3. června se bok po boku postavíme 
na startovní čáru při Třebíčském tri-
atlonu. Pohár zakončíme 11. června 
rychlou Časovkou na Jelení hlavu. 
Více informací naleznete na interneto-
vých stránkách poháru, a to na adrese: 
www.triatlon-trebic.cz.

Vyzvěte své tělo k překonání sebe sa-
ma a přidejte se mezi nás. Věříme, že 
si ze závodu odnesete více, než mož-
ná čekáte. Odnesete si kousek štěstí a 
spokojenosti ze svého sportovního vý-
konu a užijete si příjemné okamžiky s 
obdobně smýšlejícími lidmi. 

Těšíme se na vás, uvidíme se na 
STARTU 8. dubna! Váš pořadatelský 
tým McRAI CUP 2017 ;-) 

  (PI-t02-cup)

Pozvánka na 5. ročník sportovního 
poháru McRAI CUP 2017Více než třicet 

vystavovatelů se 
představilo v neděli 
12.února na Svateb-
ním veletrhu Třebíč 
v prostorách Hotelu 
Atom. Kromě klasic-
kých bílých šatů  pro 
nevěstu a celé škály 
snubních prstenů si 
mohli návštěvníci u 
stánků prohlédnout a 
vybrat i méně tradič-
ní „trendy“ produkty, 
které se svatbami souvisí -  například 
ručně šité motýlky pro pány i dámy,  
dřevěné doplňky či originální pod-
vazky. „Naším cílem bylo nabídnout 
průřez různých stylů. Zatímco pro ně-
koho je snem princeznovská svatba na 
zámku, jiný dává přednost méně oká-
zalé veselce třeba v rustikálním nebo 
námořnickém stylu,“ přiblížila záměr 
pořadatelka Kateřina Horká, ředitelka 
Hotelu Atom. 

Neméně pestrý byl i doprovodný 
program, který moderoval charisma-
tický třebíčský rodák Vlasta Korec. Na 
pódiu se střídaly módní přehlídky a 
umělecká vystoupení. Návštěvníci se 
mohli pokochat krásnými svatebními 
i společenskými šaty, pánskými obleky 
a nechybělo ani spodní prádlo. Svá díla 
předvedly také studentky Střední umě-
leckoprůmyslové školy z jihlavského 
Helenína. Ač některé jejich modely 
byly jen pro odvážné dámy, podívaná 
to byla opravdu inspirativní.

Příjemné bylo vystoupení zpěváka 
Pavla Callty, který v den veletrhu osla-

vil své narozeniny. Popřálo mu celé 
publikum, tvořené převážně dámami 
všech generací. Na akci totiž nezamíři-
ly jen budoucí nevěsty, ale všechny že-
ny, které mají rády hezké věci.  

Tajemně znějící „ledová live show“ 
v sobě skrývala umělecké vystoupení 
s motorovou pilou. Dva umělci za po-
moci tohoto nástroje vytvořili  přímo 
na pódiu z ledového kvádru originální 
sochu v podobě srdce se dvěma holu-
bičkami. A celodenní program uzavře-
la vizážisticko-kadeřnická show Aleny 
Lesslové (Salón Scarlet) a Marcely 
Blechové (Kadeřnický salón TOP), 
které pravidelně bodují v oborových 
soutěžích. „Sledovat tyto dvě profesi-
onálky při práci je opravdový zážitek. 
Navíc Alena, které asistuje ještě její 
sestra Kamila Mašková, má opravdu 
originální nápady. V rámci jejich show 
jsme  tak mimo jiné mohli vidět folk-
lórní soubor Bajdyš tančit na hudbu 
britské zpěvačky Adele,“ pochvaluje si 
spolupráci Horká. 

Již nyní se těšíme, co přinese další 
ročník Svatebního veletrhu Třebíč! 

Svatební veletrh Třebíč
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videoBoS - videozáznam Vašeho svatebního 
dne, maturitního plesu, firemní prezentace. 
Letecké video a foto z kvadrokoptéry. Stu-
diové zpracování - 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 kvalitní  
kompatibilní  cartridge a  tonery ji naučí tis-
knout 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 sortiment por-
celánu, 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.

Šití, opravy oděvů, tel. 775 651 186. 

Překlady a tlumočení 

Šití, opravy oděvů

Náplně do tiskáren

Dětské tábory

Sklo, porcelán

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

Služby zahrádkářům

Truhlářství

Koupím

Ostatní

Nemovitosti

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 par-
ket, 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 park-
ování 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 psychoterapie, 
ind.skupinové, manželská poradna, neurózy, 
psychózy Mgr. Eva Podolanovičová 
T: 723 381 173

VYMĚNÍME státní byt 2+1 v centru Třebíče 
za stejný nebo menší v jiné třebíčské lokalitě. 
Nabídněte, doplatek možný. Tel. 775 111 450
Prodáme pěkný byt 1+1 v Tř. v OV, 36 m2. 
Klidné okolí. RK nevolejte. T: 603 599 006

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.

Prodám stavební pozemek pro RD v obci 
Slavičky. Jižní svah, 1000 m2. 
Info na tel.: 776 713 389



1. závod: 11. 3. 2017 
– Běh na kopcích

Pořadatel: Oddíl orientačního běhu 
Třebíč

Tratě: 1200 m, 3900 m, 7600 m  / 
prezence 08:30  hod.

Místo: ZŠ Na Kopcích, Třebíč (atle-
tický stadion) / hl. závod 10:20 hod.

Kontakt: Marek Prášil – tel. 724 131 
306 -   prasilm@seznam.cz

2. závod: 26. 3. 2017
– Blátivý kameňák 

Pořadatel: SDH Kamenná
Tratě: 200, 400, 800, 1 600, 4 000, 7 

800 m / prezence  09:00 hod.
Místo: Kamenná – koupaliště  / 

hlavní závod  12:00 hod.
Kontakt: Milan Procházka –tel. 724 

091 786  - milprochazka@seznam.cz

3. závod: 1. 4. 2017 
– Běh Lorenzovými sady

Pořadatel: TJ Spartak Třebíč– oddíl 
atletika  

Tratě: 200m,2 200m,4 400m  / pre-
zence: 09:00 hod.

Místo: Fotbalový stadión  HFK Tře-
bíč   / hlavní závod   12:30 hod.

Kontakt: Josef Vomela -  tel.  732 
681 111   josefvomela@seznam.cz

4. závod: 8. 4. 2017 
– Běh na Hrádku

Pořadatel: TJ Spartak Třebíč – oddíl  
triatlonu  

Tratě: 200 m, 4400 m, 6600 m  / 
prezence: 09:00 hod.

Místo: Třebíč na Hrádku   / hlavní 
závod    12:30 hod.

Kontakt: Tomáš Nováček -  tel. 776 
550 230  novacekt@seznam.cz  

5. závod: 17. 5. 2017 
– Jarní  AGRO kilometr

Pořadatel: TJ Spartak Třebíč– oddíl 
triatlonu

Tratě: 200 m, 1 000 m,  / prezence      
15:30 hod.

Místo: Atletický stadión TJ Spartak 
Třebíč / hlavní závod 17:00 hod

Kontakt: Petr Motálek – tel. 605 
213 142  moty61@seznam.cz

6. závod: 7. 6. 2017 
– Běh  do kopce k Brabcovi
Pořadatel: TJ Spartak Třebíč– oddíl 

triatlonu
Tratě: 1 000 m  do kopce  / prezence      

15:30 hod.
Místo: Třebíč – Pocoucov, velko-

sklad Brabec / hlavní závod 17:00 
hod.

Kontakt: Petr Motálek – tel. 605 
213 142  moty61@seznam.cz

7. závod: 24. 6. 2017 
 Běh neutronů  MČR 

veteránů 10 km na silnici
Pořadatel: TJ Spartak Třebíč - oddíl 

triatlonu
Tratě: 2 500m , 10 000 m  / prezen-

ce   10:00 hod.
Místo: Třebíč – Sady na Polance  / 
hlavní závod   13:00 hod.
Kontakt: Petr Motálek – tel. 605 

213 142 -  moty61@seznam.cz

Třebíčský běžecký pohár 
5. ročník, 1. pololetí

STRANA  22 TN - BŘEZEN 2017Sport

Oddíl Atletic Třebíč láká 
do svých řad také běžce, 
kteří běhají pro radost. 

 Antonín Zvěřina

Tradiční Silvestrovský běh, 
který míří z Třebíče na 
Klučovskou horu, pořádá 
běžecký oddíl Atletic Třebíč. 
Oddíl funguje od roku 2004, 
a jeho dlouholetým předse-
dou byl Arnošt Koreš. Ten 
předal žezlo mladším čle-
nům, předsedou se stal Jiří 
Dvořák, dalšími členy vede-
ní Zuzana McBain a Ivana 
Havlíková.   

„Zpočátku nás bylo jen pár, 
ale oddíl se postupně rozros-
tl, takže teď má zhruba 50 
členů,“ zavzpomínal dnes 
už bývalý předseda Koreš. 
Upozornil, že oddíl se neza-
bývá jen vrcholovými běžci, 
ale má mezi sebou i běžce rekreační.

Může přijít každý
„Náš klub je otevřený široké veřej-

nosti. Tréninky míváme každou středu 
od 17.45 hodin, a kdokoli chce, může 
přijít,“ vysvětlila členka vedení Mc-
Bain. Doplnila, že v případě zájmu 
se může každý stát, za určitých pod-
mínek, členem.

V zimě oddíl trénuje na takzvaném 
dukovanském stadionu, v jiných roč-
ních obdobích členové a přízniv-
ci často vyrážejí do volné přírody. 
„Běháme v Libušině údolí, zamíříme 
třeba do Ptáčova, k Trnavě, či do heral-
tických lesů,“ nastínil Koreš. 

Ten si myslí, že se nedá jen trénovat 
na stadionu, z běhání neustále doko-
la by se mohl podle něj člověk zbláz-
nit. Což samozřejmě byla nadsázka.  

Oba mají radost, že zájem o běhá-
ní mezi lidmi narůstá. Pokud jde 
o rekreační běžce, rádi jim poradí, 
jakou obuv zvolit, jak se stravovat, 
jak vlastně začít.  

„Mezi naše členy patří třeba třebíč-
ský radní a nyní i radní Kraje Vysočina 
Pavel Pacal,“ uvedla McBain. K čle-
nům patří i nevidomý běžec Ondřej 
Zmeškal. 

Pokud jde o silvestrovský běh, letos 
se konal 36. ročník, Arnošt Koreš 
pořadatelství převzal po 17. roční-
ku. „Přebíral jsem je po cyklistech, kte-
ří tento běh založili z recese,“ nazna-
čil Koreš. Sdělil, že podobný běh, 
Vánoční, založili cyklisté i ve Znoj-
mě, a nyní se pořadatelé přetahují, 
kdo bude mít víc účastníků. 

Rekordní účast
Letos se do Třebíče sjelo, či přišlo, 

rekordních 215 účastníků Silvestrov-
ského běhu. Arnošt Koreš přiznal, že 
při pořádání běhů má určitou před-
stavu, jak by měly vypadat, i když to 
dá víc práce. To přispělo k navýše-
ní běžců i u Silvestrovského běhu. 
„Důležitá je také reklama. Jsme na fa-
cebooku a připravujeme webové strán-
ky,“ poukázala McBain. 

„I my se účastníme běhů třeba na 
Brněnsku a Chotěbořsku, a lidé už nás 
znají, co dokážeme připravit, a rádi do 
Třebíče přijíždějí,“ nastínil Koreš. U 
Silvestrovského běhu mají pořadate-

lé velikou výhodu, že jim vyšla vstříc 
Střední průmyslová škola - budovou 
v Demlově ulici.

„V létě třeba není zázemí až tak 
důležité, ale při zimním běhu určitě 
ano,“ podotkl Koreš. Překročit stov-
ku závodníků se pořadatelům poda-
řilo před pěti lety, tehdy překročili 
další magickou hranici, dvoustovku.

„Říkal jsem, že až tuto metu dosáh-
neme, s pořadatelstvím skončím a 
nechám to mladším,“ pousmál se 
Koreš. Netajil, že s přípravou ale 
pomáhat bude. O pokračování pořa-
datelství nemá strach, oddíl má 
dostatek mladých a zkušených členů.

Zachování tradice
„Chceme zachovat tradici, jen pou-

ze některé věci zmodernizovat. Třeba 
u Silvestovského běhu je nevyhnutel-
ná elektronická registrace účastníků,“ 
naznačila McBain.

Koreš se ale pořadatelství běžec-
kých závodů zdaleka nevzdává. Pře-
vzal závod v nedalekých Okříškách, 
s názvem Okolo rybníků. Věří, že 
na tento závod přiláká nejméně 300 
účastníků v kategorii dospělých. 

Samozřejmě tam poběží i jiné kate-
gorie. Závod se uskuteční v době 
burčáků, a ty v Okříškách rozhodně 
nebudou chybět. 

Vrátili jsme se k Silvestrovskému 
běhu, kdy oba pořadatelé pochválili 
spolupráci jak s městskou, tak státní 
policií. Bohužel, vloni se nepodařilo 
získat na tento závod grant od města, 
McBain věří, že se to podaří letos. 

Silvestrovský běh má dvě vzdále-
nosti. Běží se trať pět kilometrů, a 
deset kilometrů. Koreš vzpomínal, 
že když běh přebíral, běhalo se až 
k vysílači na Klučovské hoře. „Pak 
už nám běh po silnici nechtěli povolit, 
kvůli bezpečnosti,“ uvedl.  

Pořadatelé tedy vytyčili novou 
desetikilometrovou trasu, která už 
není tak náročná, protože nevede 
až na vrchol hory. „Všechny rekor-
dy proto okamžitě padly,“ upozor-
nil Koreš. Vysvětlil, že Silvestrovský 
běh má také za cíl, aby se sešli všich-
ni třebíčští sportovci, bez ohledu 
na zaměření. „Aby pak u svařáku a 
polévky celý rok zhodnotili,“ konstato-
val Koreš.

Ten připustil, že přivést do Třebíče 

SILVESTROVSKÝ běh loni stanovil nový rekord, pokud jde o účast. Foto: archiv oddílu

Běžecký oddíl převzali mladí

nějaké známé jméno není jednodu-
ché. Vše záleží zejména na penězích. 
Takoví závodníci již požadují star-
tovné, a také hodnotné ceny. Třeba u 
Silvestrovského běhu jsou pořadate-
lé rádi, pokud neskončí ztrátou.

Fenomén Zátopek
Koreš také připomněl, že Emil 

Zátopek stále drží rekord Velké 
ceny Třebíče, což ukazuje, jak těž-

ce se špičkoví běžci shá-
nějí. I když, podle Koreše, 
to v minulosti nebylo tak 
složité. 

Vrátil se k Zátopkovi. Mys-
lí si, že kdyby měl takové 
podmínky jako současní 
běžci, byl by k nepřekonání. 
Mrzí ho, že mnoho talen-
tovaných běžců končí už 
v patnácti letech, kdy je zlá-
kají jiné zájmy. 

„Stává se stále častěji, že 
děti nemusí v základní škole v 
hodinách tělocviku cvičit. Pak 
je těžké do oddílu nějaké při-
táhnout. Naštěstí běžci - rodi-
če svoje děti k tomuto sportu 
vedou,“ zamyslel se Koreš. 

Zavzpomínal, že když hrál 
fotbal za Rudíkov, na všech-
ny tréninky či zápasy běžel 
po svých. „Dnes by to určitě 
nikdo nedělal,“ poznamenal. 
Vyprávěl ze zkušenosti, že 

když jednomu trenérovi mládežnic-
kého fotbalového mužstva radil, aby 
hráče víc proháněl, dostalo se mu 
odpovědi: „Oni by příště nepřišli.“

Arnošt Koreš se ještě ve svém věku 
70 let účastní mnoha sportovních 
podniků v Třebíči. Sport se pro něj 
stal celoživotní náplní. A věří, že 
nastupující generace v jeho trendu 
bude pokračovat.   
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel.: 776 143 134

2.- 5. 3.2017 Krkonoše, Dvorská 
bouda, autobusový výlet. Nadmořská 
výška chaty 1330 m dává ideální pod-
mínky pro hřebenové túry na běžkách 
i pěší (okolo vede 43 km dlouhá 
Krkonošská magistrála). Menší lyžař-
ský vlek 400 m, přímo u chaty. Cha-
ta se nachází 6 km od Sněžky. Odjezd 
z Třebíče v 6.00 hod. od AN.

4. 3. 2017 Památníky Napole-
onských válek v okolí Jaroměřic: 
ze Štěpánovic přes Boňov do Jaro-
měřic nad Rokytnou (12 km). Z 
málo známých Štěpánovic do Boňo-
va (vesnická památková zóna, zná-
má z Četnických humoresek), odtud 
do Jaroměřic, kde se zastavíme u tří 
památníků Napoleonských válek. 

Odjezd autobusem z Třebíče AN 8.45 
/ Znojemská 8.52, návrat z Jaroměřic 
v 13.23, 15.33, 18.43.

11. 3. 2017 Turistický pochod na 
Pekelňák, start v Třebíči u Polikliniky 
Vltavínská v rozmezí 13.00 – 15.00 
hodin, délka trasy 9 km. Výtěžek za 
startovné (dospělí 30,- Kč, děti 10,- 
Kč) bude věnován na charitativní 
účely.

18. 3. 2017 Zahájení jarní turis-
tické sezony v oblasti KČT Vysoči-
na - Třebíč, trasy 10 - 27 km. Od 8.00 
hod. registrace, slavnostní zahájení 
v 9.00 hod. na nádvoří zámku. Indivi-
duální návštěva památek (registrovaní 
účastníci zdarma). Trasy vedou přes 
rozhledny Vaňkův vodojem a Pekel-
ný kopec, přes Alternátor a Hasičské 
muzeum v Heralticích. Cíl v Petrovi-
cích - posezení, občerstvení, hudba, 
pamětní listy a razítka. Odjezd domů 

vlakem z Okříšek (2 km cesta bude 
vyznačena) v 13.07, 14.13, 15.07, 
16.13, 17.07, 18.06, 19.07.

25.- 26. 3. 2017 Jarní Vysočinou, 
turistický pochod v Havl. Brodě, 
start MÚ V Rámech, trasy pěší v SO 
11, 15, 25, 35 a 50 km, v NE 10, 15 
a 25 km. Trasy vedou na Okrouhlici, 
Lipnici nad Sázavou, Dobrou Vodu, 
Pelestrov a Knyk. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.09 / z Boroviny v 
6.12. Návrat vlakem z Havl. Brodu v 

14.05, 16.05, 18.05.

26. 3. 2017 Cyklovýlet na horu 
Mařenku: Třebíč - Sokolí - Krahu-
lov - Pokojovice - Chlístov - Dašov 
- Mařenka - Rokytnice - Stařeč - Tře-
bíč (43 km), nebo na Římov - Vís-
ky - Sádek - Třebíč (43 km). Ve Ště-
měchách Tvrz, v Dašově lokalita 
bledulí a prohlídka mlýna, na Mařen-
ce rozhledna. Sraz v 9.00 hodin 
v Třebíči u rybníka Kuchyňka, před 
Zemědělskou školou. -zt-

Titul mistra Evropy, dvojí účast na 
olympiádě, a řadu dalších úspěchů 
má na kontě překážkář Petr Svobo-
da. Nikdy však nevyhrál anketu o nej-
lepšího sportovce Třebíče v kategorii 
dospělých. Jeho bratru Alešovi se to 
povedlo už v devatenácti letech. Cenu 
převzal při vyhlašování výsledků 47. 
ročníku ankety v klubu Hájek od prv-
ního náměstka Kraje Vysočina Pavla 
Fraňka a radní města Třebíče Naděždy 
Dobešové. Svobodovo prvenství bylo 
jedním z osmi, kterých dosáhli atleti 
Spartaku. 

O jedno z nejcennějších, už desáté 
vítězství v kategorii družstev dospě-
lých, se však dělili s gymnastkami 
Gym clubu, které dostaly od odborné 
komise stejný počet bodů. Hned čtyři 
ceny skončily v náručí Jiřího Klinera: 
odborníci i čtenáři ho, stejně jako loni, 
označili za nejlepšího trenéra, a jako 
vedoucí prvoligového družstva mužů 
převzal také odbornickou i čtenářskou 
plaketu pro nejlepší kolektiv. 

Coby trenér má zásluhu nejen na 
úspěchu Aleše Svobody, ale i Tobiáše 
Dvorského, opět dvojnásobně úspěš-
ného mezi mládežníky. Další „dou-
ble“ šel na konto baseballistů, kteří si 
odnesli ceny za sportovní akci roku a 
za nejlepší kolektiv mládeže. 

Hlas lidu se s hodnocením odborní-
ků rozešel jen v hlavní kategorii, kde 
loňské prvenství u čtenářů obhájil 

hokejista Horácké Slavie Roman Erat, 
a v hodnocení veteránů, kde hlasy čte-
nářů postavily po bok tradičního vítě-
ze, kvadriatlonisty Petra Mejzlíka, atle-
ta Petra Velebu. 

Kromě vyhlášení výsledků sedmi 
kategorií ankety byly v průběhu večera 
předány fi nanční odměny sportovcům, 
kteří v loňském roce získali medaile na 
MČR, ME a MS, poděkování za celo-
životní činnost ve sportu se dostalo 
Zdeně Vlčkové, Vítězslavu Jeřábko-
vi a Jaromíru Mutlovi, a zvláštní cenu 
za své výkony v extrémně dlouhých 
bězích obdržel Štěpán Dvořák. 

Poslední tuš zahráli trumpetisté Pet-
ra Matouška, doprovázení klavíristkou 

Evou Vaňkovou, legendárnímu basket-
balistovi Františku Konvičkovi, který 
byl uveden do Síně slávy třebíčského 
sportu. Ani pátý z OH v roce 1960, 
trojnásobný medailista z ME, šestiná-
sobný mistr Československa a čtyřná-
sobný nejlepší basketbalista Českoslo-
venska třebíčskou anketu, stejně jako 
v úvodu zmíněný Petr Svoboda, nikdy 
nevyhrál. 

Důvod je prostý: když v roce 1964 
vznikla, byl Konvička už sedm let hrá-
čem Zbrojovky Brno a pět let opo-
rou reprezentace. O to sympatičtěji 
působilo, když připomněl, že ke svým 
úspěchům počítá i titul dorostenecké-
ho mistra republiky, který dobyl v roce 

1956 v dresu Spartaku Třebíč. Na 
podium za ním přišli i jeho spoluhrá-
či z dorosteneckých dob, kteří se mu, 
společně se všemi oceněnými v anke-
tě, podepsali na památeční basketba-
lový míč.  

Z výsledků ankety Sportovec Tře-
bíče 2016: Jednotlivci dospělí: 1. 
Aleš Svoboda, Spartak Třebíč, atletika, 
2. Vojtěch Fiala, TJ Třebíč, taekwondo, 
3. Veronika Janíčková, Spartak Třebíč, 
atletika, v hlasování čtenářů: Roman 
Erat, HS Třebíč, hokej. Družstva 
dospělých: 1. – 2. Spartak Třebíč, 
atletika, muži a Gym club Třebíč, ženy, 
3. Nuclears Třebíč, muži, v hlasová-
ní čtenářů: Spartak Třebíč, atletika, 
muži. Trenér: Jiří Kliner, Spartak Tře-
bíč, atletika. Veterán: Petr Mejzlík, 
Spartak Třebíč, kvadriatlon, v hla-
sování čtenářů: Petr Veleba, Spartak 
Třebíč, atletika. Jednotlivci mládež: 
1. Tobiáš Dvorský Spartak Třebíč, 
atletika, 2. Pavel Vobůrka, 3. Kristýna 
Filipová, oba TJ Třebíč, taekwondo. 
Družstva mládeže: Nuclears Třebíč, 
žáci do 11 let.  Sportovní akce roku: 
ME do 12 let v baseballu. Zvlášt-
ní cena za mimořádné výkony v 
extrémně dlouhých bězích:  Štěpán 
Dvořák. Síň slávy třebíčského spor-
tu:  František Konvička. Poděkování 
za celoživotní práci v tělovýchově: 
Zdena Vlčková, Viktor Jeřábek, Jaro-
mír Mutl.    Milan Zeibert

NEJLEPŠÍM kolektivem se stali mladí baseballisté z oddílu Nuclears. 
 Foto: Robert Vávra  

Nejlepším sportovcem je Aleš Svoboda

V neděli 5. února uspořádala International 
Kryathlon Association v Praze, v okolí SkiPar-
ku Velká Chuchle, 3. ročník sportovního trojbo-
je s názvem Kryathon. Historicky první závod 
v Kryathlonu se uskutečnil právě tam, 1. února 
2015. 

Kryathlon je „opravdový zimní triatlon”, kombi-
nující zimní plavání, běh a běh na lyžích. Posled-
ní dvě disciplíny jsou dobře známé, zato první 
(zimní plavání) je relativně neznámá. Zimní pla-
vání se defi nuje jako plavání v běžných plavkách a 
plavecké čepici, pod širým nebem, ve vodě o tep-
lotě nižší než 4 °C. Jedná se tedy o tvrdý sport, s 
nevšedním zážitkem.

Letošních 58 účastníků muselo zvládnout plavá-
ní ve Vltavě o teplotě 1,2 °C na trati 250 m, násle-
dované během na vzdálenost 2,5 km a během na 
lyžích o délce 3 km, na připravené trati. Vedle 
českých závodníků se na start postavili také bor-
ci z Anglie, Irska, Itálie, Slovenska a Ruska. 

Závod odstartoval v 11:20 hodin první vlnou. 
Pět minut po ní odstartovala druhá vlna účast-
níků, ve které nechyběli Jiří Zelený z Klubu led-
ních medvědů Třebíč a Petr Mejzlík z TJ Spar-
taku Třebíč. A dali o sobě vědět. 

V kategorii mužů nad 55 let obsadili 1. a 2. mís-
to (třetí byl Jan Mráz z Plzně-37:08 min) a v cel-
kovém pořadí projel cílem Jiří Zelený na 15. mís-

tě, S časem 35:35 min., a Petr Mejzlík byl 17., s 
časem 36:39 min. Nevšední sportovní zážitek 
slovem doprovodil známý moderátor a sporto-
vec Standa Bartůšek.

„Tohle je fakt úlet, ale ohromnej zážitek. Byl jsem 
snad jedinej, kdo se nevěnuje otužování a přežil se 
ctí. S Jirkou jsme si to nádherně rozdali, a ten Plze-
ňák byl v závěsu, a i celkově jsme dopadli dost dob-
ře.Tahle kategorie je početně hodně obsazená, pro-
tože otužování se věnuje víc starců než mladíků. 
Rozhodl jsem se pro ten závod v sobotu odpoledne, a 
takhle to dopadlo. A jsem rád, protože ten zážitek je 
hodně nevšední,“ ohodnotil závod Mejzlík.  -zt-

Zelený a Mejzlík uspěli v Praze
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