
Ekotechnické centrum Alternátor 
v Třebíči připravilo nový komento-
vaný program pro svou unikátní 
projekční kouli.

 Jmenuje se „50 odstínů vesmíru“ 
a návštěvníci se během něj vypraví 
napříč sluneční soustavou až k jiným 
světům v podobě takzvaných exopla-
net, tedy planet, které obíhají kolem 
jiných hvězd ve vzdálenosti mnoha 
světelných let od Země. 

Pracovníci Alternátoru k přípra-
vě programu využili nejen 3D sním-
ky měsíců, trpasličích planet a pla-
netek, které jim dodává NASA, ale 
také vizualizaci, jež zpracovali vědci 
z této vesmírné agentury. Exoplanety 
zatím nikdo nespatřil, astronomové 
je zkoumají nepřímo pomocí různých 
analýz. 
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DALŠÍ TRH zvířat uspořádali třebíčští chovatelé v neděli 16. dubna. Předseda 
Klubu chovatelů Josef Souček sdělil, že nebezpečí ptačí chřiky již pominulo a tak 
bylo povoleno odpovědnými orgány vystavovat i ptactvo. Účast chovatelů i jejich 
příznivců byla velice pěkná, dostavilo se kromě členů třebíčského klubu 270 pla-
tících a množství dětí a mládeže i se svými maminkami. Vystaveni k prodeji byli 
králíci, holubi, slepičky i exotické ptactvo. Trhy se konají vždy třetí neděli v měsíci
 Foto: Josef Kropáč   

Chovatelé vystavili i ptactvo

Říká vám něco dřín, kdouloň či miš-
pule obecná? Naše babičky by jis-
tě odpověděly kladně.  A k nim se již 
mohou zařadit také někteří žáci 9. třídy 
Základní a mateřské školy Na Kopcích, 
kteří navštívili Katolické gymnázium 
v Třebíči.

V rámci spolupráce výše zmíněných 
škol se uskutečnila exkurze, při níž si 
žáci prohlédli nejen nově založenou 
zahradu starých odrůd ovocných stro-
mů a keřů, ale také bylinkovou zahrád-
ku s naučnou stezkou a popisem byli-
nek. Chladné počasí zahnalo všechny 
přítomné do budovy, kde na ně čekal 
chilský hlodavec osmák degu, gekon-
čík noční nebo obojživelník s exotic-
kým názvem axolotl mexický. Kato-
lické gymnázium se totiž pyšní ZOO 
koutkem s nejrůznějšími živými orga-
nismy, včetně pakobylek, směsí sladko-
vodních ryb a největšího šneka na svě-
tě – oblovky velké. 

Pro mnohé bylo jistě nezapomenu-
telným zážitkem krmení užovky čer-
vené myší. Ale je třeba si také něco 
vyzkoušet prakticky! Jak asi voní šalvěj 
lékařská, meduňka, levandule a máta? I 
na to už znají deváťáci odpověď. 

Učitelé odborných předmětů je 
poté zavedli do učebny biologie, jejíž 
moderní vybavení žáky základní školy 

překvapilo a nadchlo zároveň. Vždyť 
mohli podrobně prozkoumat pomo-
cí mikroskopu povrch a cibulku svého 
vlasu, průduchy na spodní straně listu 
ibišku a prohlédli si i několik trvalých 
preparátů.

O tom, že může být chemie zábavná, 
se žáci následně přesvědčili v chemic-
ké laboratoři, kde na ně čekaly poku-
sy „zlatý déšť“ a „chemické hodiny“. A 
odměna za pečlivou práci byla skuteč-
ně obrovská, dalo by se říci, že přímo 
sloní – efektní pokus s názvem „sloní 
pasta“.

Exkurze se opravdu vydařila. Žáci 
odcházeli plni dojmů, s novými zku-
šenostmi a znalostmi z oblasti chemie, 
biologie a botaniky. V ruce si odnášeli 
propisku s logem školy a sáček vlastno-
ručně vyrobeného bylinkového čaje. 
Někteří z nich se jistě těší na následné 
studium na této škole.

A pokud ani vy ještě nemáte zcela 
jasno v pojmech dřín, kdouloň či miš-
pule, nebo vás zajímá, jak voní šalvěj, 
levandule či máta, určitě se vypravte 
do areálu Katolického gymnázia v Tře-
bíči, protože zahrada ovocných stromů 
a keřů i bylinková zahrádka jsou volně 
přístupné veřejnosti. A zanedlouho to 
tam bude nejen krásně kvést, ale i nád-
herně vonět! Mgr. Lenka Zvěřinová

Polovinu oprav 
uhradila dotace

Od srpna do prosince loňského 
roku proběhla rekonstrukce veřej-
ného prostranství na Komenské-
ho náměstí. Oprava, včetně nových 
chodníků, lamp veřejného osvětlení, 
semaforů i mobiliáře, stála celkem 
12,5 milionu. Město požádalo v loň-
ském roce o dotaci z programu Bez-
bariérové trasy. Třebíč obdržela roz-
hodnutí o přidělení dotace ve výši 
5,9 milionu.  -zt-

Stěna v Laguně 
již nevyhovuje

K výměně prosklené stěny mezi 
bazénem a relaxačním centrem do-
jde v areálu Laguna v Třebíči. „Jsou 
tam ještě původní hliníkové profi ly a po 
zhruba pětadvaceti letech provozu už 
nevyhovují,“ naznačila místostarost-
ka Marie Černá. Doplnila, že se opět 
bude jednat o průhlednou stěnu.   
 -zt-

V objektu Fóra 
vymění okna

Výměnu oken plánuje město Tře-
bíč na budově Fóra. „V letošním roce 
je v plánu velký a malý sál a učeb-
ny základní umělecké školy v příze-
mí, příští rok ostatní,“ podotkla mís-
tostarostka Marie Černá. K výměně 
dochází z toho důvodu, že současná 
okna nezaručují potřebnou izolaci a 
dochází ke značným tepelným ztrá-
tám.   -zt-

Ve Slavicích 
vymění podlahu

Výměna podlahy v kulturním 
domě v místní části Třebíče Slavicích 
se blíží. Místostarostka Marie Černá 
poukázala, že dům je využíván k nej-
různějším aktivitám, od společen-
ských až po sportovní. „Podlaha je 
natolik poničená, že se musí vyměnit,“ 
uvedla.   -zt-

Sejdou se sběratelé
Setkání sběratelů na burze se usku-

teční v sobotu 13. května ve velkém 
sále Fóra v Třebíči. Koná se od 7.30 do 
11 hodin. Proběhne v rámci festivalu 
minipivovarů v areálu bývalého školní-
ho statku.  -zt-

Vystoupí biotronik
V rámci Duchovní Univerzity Bytí 

se uskuteční přednáška biotronika 
a fi losofa Tomáše Pfeiff era v Třebíči 
v neděli 7. května. Uskuteční se na 
nové adrese v Základní škole Bene-
šova. Začíná v 17 hodin. Návštěvní-
ci si mohou připravit ústní i písemné 
dotazy. -zt-

Spolupráce na jedničku   

Alternátor má nový program
Grafi ci z NASA tak na základě zís-

kaných údajů vytvořili jejich mode-
ly, které lze zhlédnout i na projekč-
ní kouli v Alternátoru, a případně se 
mimo jiné dozvědět, zda jsou tyto 
extrémně vzdálené světy vůbec 
dosažitelné.

Kromě toho se návštěvníci mohou 
těšit i na známé či méně známé měsí-
ce sluneční soustavy, anebo třeba na 
snímky trpasličí planety Ceres či pla-
netky Vesta, které nafotografovala 
kosmická sonda Dawn. Není bez zají-
mavosti, že tyto dva menší objekty 
byly v 19. století považovány za plno-
hodnotné planety.

Program „50 odstínů vesmíru“ začal 
v dubnu a o víkendech lze jej  zhléd-
nout v 10.30, 13.30 a 15.30 hodin, ve 
všední dny ve 14.30 a 15.30 hodin. 

Zároveň je možné i nadále nav-
štívit program „Zemětřesení“, jenž 
se pomocí projekční koule věnuje 
seizmologické činnosti na Zemi. Ten-
to program totiž využívá dat, která 
přibližně každé tři hodiny zasílá Alter-
nátoru agentura NOAA. -zt-


