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květen

DEN ZEMĚ. Učit děti lásce k přírodě, to je každoroční poslání Dne Země. Třebíčský se uskutečnil v pátek 21. dubna.
 Foto: Antonín Zvěřina

Jan Burian 
vystoupí v Béčku

Písničkář Jan Burian vystoupí v úte-
rý 16. května  v klubu Béčko na konci 
ulice Vítězslava Nezvala v Třebíči. Jeho 
pořady, sestávající z autorského podá-
ní, někdy veselejších, jindy zamyšleněj-
ších skladeb s doprovodem klavíru a 
vlídného průvodního slova jsou v Tře-
bíči dostatečně známé.

Naposledy zde vystoupil loni v lednu 
společně s Jiřím Dědečkem při vzpo-
mínkovém turné někdejší populární 
dvojice Burian a Dědeček.  Koncert, 
při kterém diváci uslyší jeho starší i 
novější písně, začíná v 19 hodin. -zt-

Připravují 
Dyslektickou 

olympiádu 
Dyslektická olympiáda se usku-

teční na Základní škole Kpt. Jaroše 
v Třebíči v úterý 16. května od 8.30 
hodin. Jedná se o 18. ročník. Akce 
se účastní žáci nejen z Třebíčska. V 
minulém roce se do soutěže přihlási-
ly čtyři desítky družstev z 20 základ-
ních škol z celé Vysočiny.  -zt-

Richard
Kukla

Třebíčští veteráni zahájili sezonu
Letošní sezonu tradičně 

Veteran Car Club Třebíč zahaju-
je na třebíčském Karlově náměs-
tí. Pořadatele na čele s preziden-
tem klubu Richardem Kuklou 
těší, že se účastní i jezdci napří-
klad z Jindřichova Hradce.   

 Antonín Zvěřina

Sraz historických vozidel na třebíč-
ském Karlově náměstí patří k vašim 
tradičním akcím?

Jedná se o tradiční setkání, které se 
koná každý rok na jaře. Na podzim 
v září či říjnu podobně sezonu kon-
číme. Letos ta jarní se uskutečnila v 
sobotu 8. dubna. 

Je složitě takovou akci připravit?
 Většinou se jedná o členy klubu 

nebo naše příznivce. Jezdí sem vete-
ráni třeba od Jindřichova Hradce. 
Většinou se jedná o tradiční účast-
níky. Kapacitně to není omezené. 
Letos bylo chladno, takže přijelo 53 
aut a jedenáct motorek. Pokud si 
pamatuji, nejvíc přijelo 80 automo-
bilů.

 Následovala vyjížďka. To je také 
každoroční doplněk?

Někdy to uspořádáme i s drobnou 
soutěží. Pokud se nám podaří sehnat 
sponzora, můžeme si dovolit i malé 
občerstvení. 

Musíte takovou hromadnou jízdu 
hlásit?

Nejedná se o žádnou soutěž. Všichni 
jedeme na riziko v dopravním provo-
zu. Jedině si musíme na tuto akci pro-
najmout třebíčském centrální náměstí.

Je s tím nějaký problém?
Musíme to včas nahlásit, aby tam 

nebyla nějaká jiná akce. Spolupráce 
s městem je bezproblémová. 
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