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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. 

 (Pokračování na str. 3)



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-
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Třebíčští veteráni zahájili sezonu

NA TŘEBÍČSKÉM Karlově náměstí se sjelo několik desítek veteránů. 
 Foto: Antonín Zvěřina 

(Dokončení ze str. 1)
Nemusíme za to nic platit, pouze 

zaplatíme správní poplatek. 

Kdy váš klub vznikl?
Bylo to v roce 1984, tehdy ještě pod 

Svazarmem. 

Prostory na Polance jste získali 
kdy?

Tehdy jsem ještě nebyl členem, ale 
bylo to někdy ve stejné době. Pamětní-
ci mi říkali, že tehdy v roce 1985 nasta-
la v Třebíči povodeň a zatopila i tuto 
budovu. Zůstaly pouze obvodové zdi 
a nadšenci si objekt opravili a už nám 
zůstal. 

Kolik má váš klub členů?
V současné době má 38 členů. Nejen 

z Třebíče, ale i z okolí. 

Jaká je vaše další stěžejní akce, kro-
mě zahájení sezony a ukončení?

Za stěžejní akci považujeme Zlome-
nou poloosu. Většinou se koná posled-
ní víkend v květnu. Letos se uskuteční 
v sobotu 27. května. Tuto soutěž klub 
pořádá od roku založení 1984. Po dvou 
ročnících ale následoval zákaz tehdejší-
ho režimu. Letos bude 26. ročník.

Co je to vlastně, soutěž O zlome-
nou poloosu?

Jako obvykle se jedná o soutěž urče-
nou pro vojenská a užitková histo-
rická terénní vozidla do roku výroby 
1965 včetně. Toto omezení je opatře-
ním, které napomáhá celou akci orga-
nizačně zvládnout z důvodu vzrůsta-
jícího zájmu o účast na soutěži. Účast 

Soubor skříňkových betlémů, vel-
kého stavěcího betlému, několika 
betlémových staveb a tabla s ukáz-
kami práce třebíčských betlemářů 
ze sbírek Muzea Vysočiny v Třebí-
či bude reprezentovat Vysočinu na 
výstavě betlémů v muzeu v dolnora-
kouském Vösendorfu. 

Muzeum se zaměřuje na prezenta-
ci betlémové tvorby. Výstava se koná 
od 31. května 2017 do 6. ledna 2018. 

Dolnorakouské muzeum pak reci-
pročně zapůjčí betlémy ze svých 
sbírek na letošní vánoční výstavu 
pořádanou třebíčským muzeem v 
prostorách bývalé zámecké konírny. 

Mezi betlémy, které návštěvníci 
muzea uvidí, patří k nejcennějším 
velký stavěcí betlém Josefa Pokorné-
ho s fi gurkami malovanými na lepen-
ce.  -zt-

Otevření útulku 
pro opuštěná 
zvířata se blíží

K otevření nového útulku pro opuš-
těná zvířata v Hrotovické ulici v Třebí-
či má dojí 15. června. Radního Pavla 
Heřmana těší, že se daří dodržovat har-
monogram prací a společně s provádě-
jící fi rmou se hledají optimální řešení 
včetně možných úspor. Město ze stáva-
jícího útulku, kromě zvířat, převezme 
veškerý ještě použitelný materiál. „To, 
co nebudeme potřebovat, zlikviduje nový 
majitel pozemku,“ poznamenal Heř-
man.     -zt-

Betlémy míří do Rakouska

mladších vozidel však není vyloučena, 
zvlášť pokud by se jednalo o speciální 
vozidlo, ale pouze po předchozí telefo-
nické dohodě s pořadateli soutěže. 

Na co se můžete letos těšit?
Připravovaná trasa soutěže má asi 65 
km a vede po okolí Dalešické přehra-
dy. I letošní ročník O zlomenou polo-
osu se pojede podle  itineráře, a celá 
trať bude rozdělena na několik etap. V 
průběhu trasy Vás budou čekat origi-
nální soutěže, v cíli pak možná i cena, 
tj. ZLOMENÁ POLOOSA.

Teď tomu nerozumím, účastní se 
všichni?

Dělíme se takzvaně na zelený a leš-
těnky. To není nic hanlivého. Někteří 
mají oboje. Setkání na náměstí je pře-
vážně pro leštěnky, aby se se svými 
miláčky pochlubili. Zlomená poloosa 

je pro historická vojenská vozidla. Jez-
díme i jiné srazy podle domluvy a jak 
se komu hodí.

 
Teď k činnosti, scházíte se pravi-

delně?
Musíme mít členskou schůzi jeden-

krát ročně, první čtvrtek v měsíci 
se jedná o takové větší setkání, kaž-
dý čtvrtek kdo má čas. Před akcemi 
se organizační tým schází vícekrát a 
domlouvá se, co vše se ještě musí zaří-
dit.

V sobotu 22. dubna se konala tes-
tace historických vozidel. Co to zna-
mená?

Historická auta nejezdí na technic-
ké kontroly jako běžná auta. Přijede 
k nám krajský testační komisař a zkon-

troluje, zda vozidlo odpovídá statutu 
historické vozidlo a prodlouží platnost 
průkazu historického vozidla.

Znamená to, že se musí zachovat 
vše původní?

To asi nelze, ale aby se zachoval 
původní vzhled a funkční prvky. 

Co to vlastně znamená vlastnit his-
torické vozidlo?

Veteránem se stává každé vozidlo 
starší třiceti let. Je to mezinárodní stan-
dard. Musí být zachována jeho původ-
nost a funkčnost. Pak projít testační 
komisí a můžete jezdit.

Tak teď, jak vy jste se k tomuto 
koníčku dostal?

Členem klubu jsem od roku 2006. 
Historie mě vždy zajímala, možná to 
bylo i tím, že maminka byla učitelka 
dějepisu. Kromě veteránismu dělám i 
vojenskou historii.  Pro mě je to ideál-
ní spojení. 

Teď se pochlubte, co vlastníte?
Jako veterána vlastním ruský moto-

cykl se sajdou M72 z roku 1950. Je to 
kopie německého BMW R71, kterou 
jako licenci ještě před válkou koupil 
tehdejší Sovětský svaz od Hitlerovské-
ho Německa.

Bitvy v Borovině, není to vaše 
dílo?

To je moje dítko. Škoda, že se z toho, 
třeba i jinde, nestala tradice. To mně 
bavilo.

Není možné se nezmínit, jak je 
tento koníček náročný?

Žere čas, žere peníze, ale kdo se tomu 
chce věnovat, tak se tomu musí podří-
dit. Důležitá je podpora rodiny.
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Architektonicko-projek-
tantská kancelář DELTA, 
sídlící v Třebíči, rozšiřu-
je okruh partnerských 
fi rem z oblasti projekce a 
hledá posily pro rozšíření 
svého projekčního týmu. 
„S ekonomickým  růstem 
a expanzí fi rem roste také 
stavební trh a tedy i objem 
našich zakázek na projek-
ci a řízení stavebních projektů, řekl 
na úvod rozhovoru majitel společ-
nosti DELTA, Erik Štefanovič. 

„Výrazný nárůst zakázek je důvo-
dem, proč jsme se rozhodli rozšířit 
náš tým projektantů a navázat exter-
ní spolupráci s pracovníky, kteří mají 
potřebnou kvalifi kaci a dokážou nám 
pomoci uspokojit poptávku od našich 
investorů na připravovaných staveb-
ních projektech,“ vysvětluje  situaci 
samotný jednatel Erik Štefanovič. 
Projektovou dokumentaci zpracová-
váme v programu REVIT, který nám 
také umožňuje zcela nový rozměr pří-
pravy a řízení projektů v tzv. Building 
Information Modeling (BIM). Tato 
platforma umožňuje mnohem efektiv-
nější proces vývoje a přípravy projek-

tu. Přináší nezanedbatelné 
fi nanční i časové úspory a 
především novou kvalitu, 
díky spolupráci všech řeme-
sel v jednom konkrétním 
modelu a také díky svému 
předvídatelnému chování 
a ukázce, jak se bude nasi-
mulovaná budova chovat. 
Pokud investor pokračuje ve 
zpracovávání dat ve formá-

tu BIM ve fázi samotné fyzické výstav-
by, a také  po dokončení, získává silný 
nástroj pro plánovaný provoz nemovi-
tosti. Kvalitní dokumentace skutečné-
ho stavu je nejen důležitý podklad pro 
bezproblémový provoz, ale také výraz-
ně zvyšuje cenu nemovitosti při případ-
ném prodeji,“ upozorňuje dále Štefa-
novič.

Proto v případě zájmu vyzývá DEL-
TA projekční kanceláře, které umí 
zpracovávat projektovou dokumen-
taci v programu REVIT případně 
také v modelu BIM, aby kontaktova-
ly sekretariát společnosti DELTA na 
telefonním čísle 568 800 800  nebo 
na adrese: offi  ce@delta-cz.com. 
DELTA Projektconsult Třebíč patří 
do skupiny DELTA, jejíž mateřská 
fi rma sídlí v rakouském Welsu. Letos 

slaví skupina DELTA 40 let svého 
působení v Evropě v oblasti plánová-
ní, projektové přípravy a řízení sta-
vebních projektů patřících do oboru 
pozemního stavitelství. Její domé-
nou jsou v České republice zejmé-
na stavby z oblasti průmyslových 
budov. Výrobní a skladovací haly, 
sídla fi rem, logistické parky či admi-
nistrativní budovy. Kromě průmys-
lových staveb DELTA aktivně rozši-
řuje své portfolio staveb také o další 

stavební projekty z oboru nakupová-
ní, zábavy, kultury, vzdělávání, zdra-
votnictví či wellness. V loňském roce 
zrealizovala DELTA pro své klienty 
stavby za více než 2 miliardy korun. 

Nabídka pro externí spolupráci 
nových projektantů je platná do kon-
ce května 2017. „Zájemce s potřebný-
mi zkušenostmi pozveme individuálně 
na osobní setkání,“ uzavírá téma posí-
lení týmu projektantů ve společnosti 
DELTA, Erik Štefanovič.

Třebíčská DELTA rozšiřuje tým, hledá nové projektanty

Výrobně-skladovací hala Denios patří mezi další úspěšně řízené projekty DELTA. 
Tato hala byla i přes komplikované povětrnostní vlivy zimního období dokončena 
v termínu. Architektura haly dokazuje, že i průmyslový objekt může být reprezen-
tativní. 

PLES MENTÁLNĚ postižených v třebíčském Fóru zpestřila svým vystoupením 
Heidi Janků. Foto: archiv města  

Ples ve Fóru se vydařil

PODKLÁŠTERSKÝ most v Třebíči se opět otevřel dopravnímu provozu. Ještě 
před otevřením si novou vozovku vyzkoušel mladý koloběžkář. Řidiči či chodci se 
z otevření příliš dlouho neradovali z toho, že tím skončí ve městě dopravní kom-
plikace. Následně se tptiž uzavřela páteřní Bráfova ulice.  Foto: Antonín Zvěřina

Most začal sloužit dopravě

OTEVŘENÍ zámecké ledárny, lapidária a zámeckého příkopu v areálu zámku 
přispělo k dalším atraktivitám města Třebíč. Obyvatelé města si mohou zvolit 
mezi klasickou pěší cestou centrem areálu baziliky a zámku a novou procházkou 
romantickým přírodním parkem bývalého příkopu s návštěvou prostorově ohro-
mující historické ledovny. Projekty rekonstrukce ledovny a úpravy příkopu reali-
zovalo město Třebíč, ledovnu v hodnotě 3.428 tisíc korun, příkop v celkové částce 
3.788 tisíc korun. Při slavnostním otevření samozřejmě v ledovně nemohlo chybět 
víno.  Foto: Antonín Zvěřina

Třebíč má další atrakce

OTEVŘENO
I V SOBOTU 

8–12 hodin
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Ani nevlídné aprílové počasí neza-
bránilo oslavit na Karlově náměstí 
v Třebíči svátek naší planety. 

V pátek 21. dubna dopoledne zapl-
nily prostor náměstí svými ekolo-
gickými prezentacemi, aktivitami a 
dílničkami základní školy Bartuško-
va, Kpt. Jaroše, Na Kopcích, T. G. 
Masaryka a Týnská, ale i střední ško-
ly VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská 
a zdravotnická s ochutnávkou čajů a 
také Katolické gymnázium spolu se 
studentským klubem HALAHOJ. 
Nechyběly ani neziskové organizace 
Třebíčské centrum, Íčko a Chaloup-
ky). Z fi rem pak ESKO-T a K-sport. 

Cílem letošní kampaně bylo uká-
zat návštěvníkům, že třídit odpad se 
vyplatí. 

Za vyplnění jednoduchého dotaz-
níku získal každý sadu sáčků na tří-
dění bioodpadu. K odebrání zdarma 
byl kompost, který zajistila též fi rma 
ESKO-T. 

Zvláště pro malé děti bylo atrak-

tivní zasednout za volant moderní-
ho popelářského vozu. Děti s radostí 
testovaly koloběžky a elektrokola fi r-
my K-sport. Z krajského města při-
jely pracovnice ze ZOO Jihlava a 
Europa Direct i Eurocentra. Vůně 
kávy, palačinek a dalších dobrot 
lákala ke stánku Kavárny Pohodič-
ka z Náměště nad Oslavou.

Dopolední program obohatilo 
divadlo z EKODOMOVA s názvem 
„Ze života včel“, které bylo kvůli 
nepřízni počasí přesunuto do pro-
stor Národního domu. 

„Díky patří všem, kteří se zde pre-
zentovali a dali jasně najevo, že 
ekologie pro ně není jen okrajovou 
záležitostí. Ale naopak, že má smy-
sl se chovat k našemu životnímu pro-
středí zodpovědně. Akce byla fi nančně 
podpořena ze Státního fondu životní-
ho prostředí ČR a ministerstva život-
ního prostředí,“ uvedla koordinátorka 
Zdravého města Iveta Ondráčková.  
 -zt-

VÉST děti k zodpovědnému přístupu k přírodě patří ke stěžejním úkolům Dnu 
Země. Foto: Antonín Zvěřina

Den Země motivuje k ochraně přírody

Pátou knížku třebíčské spisovatelky 
Miroslavy Čermákové pokřtil světo-
známý výtvarník František Mertl ve 
středu 29. března. Ten se proslavil 
pod přezdívkou Mistr Franta. Křest 
se uskutečnil, jak jinak, v galerii, kte-
rá nese Frantovo jméno. Mistr se 
v Třebíči narodil a rodnému městu 
věnoval svá díla za zhruba patnáct 
milionů korun. 

Ty Třebíč umístila v Národním 
domě na centrálním Karlově náměs-
tí. V galerii se také konají různé kul-
turní pořady jako byl křest knihy. 
V úvodu spisovatelka seznámila více 

než sto návštěvníků se svou dosavad-
ní tvorbou a přiblížila osud její nové 
hrdinky. Celý akt zpestřili hrou na 
kytary a zpěvem Jarda Krtek Truksa, 
Michal Miki Lukáč a Simona Krej-
čová. 

Následoval vlastní křest, kdy Mistr 
Franta na jeden výtisk vlil krapet šam-
paňského. „Psaní a malování mají mno-
ho společného. Obě umění hovoří o lidské 
duši,“ poznamenal Mistr. Spisovatelka 
ještě naznačila, že na podzim plánuje 
vydat knihu básní, které zatím ukládá 
do šuplíku. Pak již následovala auto-
gramiáda.  -zt-

KNÍŽKU SPISOVATELCE Čermákové pokřtil Mistr Franta.
 Foto: Antonín Zvěřina

Spisovatelka vydala pátou knížku

Ve dnech 6. a 7. dubna se na Střed-
ní škole zemědělské a potravinářské 
Klatovy uskutečnil již 19. ročník celo-
státní soutěže v teoretických vědo-
mostech a praktických dovednostech 
studentů čtvrtých ročníků zeměděl-
ských škol oboru agropodnikání. 

Tato soutěž proběhla z pověře-
ní výkonné rady Asociace vzdě-
lávacích zařízení pro rozvoj ven-
kovského prostoru a záštitu nad 
ní převzali ministr zeměděl-
ství Marian Jurečka a hejtman 
Plzeňského kraje Josef Bernard.
Soutěžící z celé republiky se utkali 
v teoretických a praktických znalos-
tech týkajících se živočišné a rostlin-
né výroby, mechanizace a ekonomi-
ky. Každý soutěžící řešil v teoretické 
části 40 náročných testových otázek z 
každé oblasti. Součástí praktické části 
soutěže z rostlinné výroby bylo napří-
klad poznávání rostlin, semen, škůd-
ců a nemocí rostlin. V oblasti živočiš-
né výroby soutěžící určovali plemena 
hospodářských zvířat, krmiva, odha-

dovali hmotnost zvířete nebo měli 
předvést ruční dojení. Nechyběly ani 
praktické zootechnické a ekonomic-
ké výpočty. 

Studenti prokázali dovednosti při 
práci se zvířaty a schopnost vypo-
čítat např. odpisy, odměny nebo 
úroky. Střední školu veterinární, 
zemědělskou a zdravotnickou v Tře-
bíči reprezentoval student 4. ročníku 
oboru agropodnikání Karel Nieder-
hafner, kterého doprovázel vedoucí 
zemědělských oborů Ing. Ladislav 
Křivánek. V silné konkurenci obsa-
dil skvělé druhé místo. Zároveň byl v 
praktických znalostech vyhodnocen 
jako druhý a v jízdě zručnosti kolo-
vým traktorem s vlekem dokonce 
jako nejlepší z celé České republiky. 

V konkurenci 24 škol změřili své síly 
letošní maturanti a prokázali, že jsou 
připraveni nejen k maturitní zkoušce, 
ale i do praktického života.

Ing. Ladislav Křivánek 
Vedoucí zemědělských oborů 

na SVZZŠ Třebíč

Druhý nejlepší zemědělec 
studuje v Třebíči

NA SNÍMKU Karel Niederhafner (vlevo) a Ing. Ladislav Křivánek.
 Foto: archiv školy

Příprava rekonstrukce třebíčského 
centrálního Karlova náměstí pokra-
čují. „Koná se v této náležitosti i několik 
schůzek týdně,“ přiznala místostarost-
ka Marie Černá. Ty mají za cíl zejmé-
na zajistit koordinaci prací a projekto-
vých dokumentací správců sítí. 

„Ukazuje se, že to nebude jednodu-
chá záležitost. Sítě se do země ukládaly 
v době, kdy platily určité předpisy, kte-
ré se od té doby velice zpřísnily,“ netaji-
la Černá. Doplnila, že také  realizace 
přípojek do jednotlivých nemovitostí 
jsou velice komplikované.

„Proces příprav bude delší, než jsme si 

mysleli,“ připustila Černá. Sdělila, že 
na podzim s největší pravděpodob-
ností se podaří získat územní rozhod-
nutí. Nastínila, že sítě se musí uložit 
tak, aby se nad nimi daly do prostoru 
vysázet stromy. Podobné je to i u slou-
pů veřejného osvětlení či vybudování 
parkovacích míst. „Účastním se téměř 
každé schůzky a často jsem překvapená, 
co všechno se musí brát v úvahu,“ pozna-
menala Černá. 

Vysvětlila, že správci sítí už netr-
pělivě vyčkávají na zahájení prací 
s ohledem na časté havárie v prostoru 
Karlova náměstí.  -zt-

Úprava náměstí se komplikuje
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MYDY RABYCAD / BUTY / ZRNÍ / VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
MINUS123MINUT / HENTAI CORPORATION / I Í SCHMITZER
TY NIKDY LABEL: IDEA/REST/BOY WONDER/MC GEY/DJ FATTE/KROK SPET
LAZER VIKING / SABREHART / TIMUDEJ / HOUPACÍ KON  / THE DRAIN

MANON MEURT / DJ SWING THING / ... a mnoho dalších!

Generalní partner Hla ní partne

Legendární Zámostí se blíží! 
Třebíčská Podzámecká Niva, 
Židovská čtvrť a vlastně celé měs-
to už za dva měsíce (jak jinak než 
první červnový víkend) ožijí tak, 
jak žádné jiné dny v roce. Jedena-
dvacátý ročník kulturního festiva-
lu také letos nabídne jak staré zná-
mé a oblíbené tváře, tak neohrané 
a zajímavé kapely. Vstupenky na 
Zámostí si nyní můžete zakoupit 
za pouhých 350 korun.

Letošní Zámostí má v kalendáři 
zakroužkované datum 2. a 3. června, 
jako vždy pátek a sobotu. Vstupenky 
na víkend plný dobré hudby, zábavy 
a přátel (protož na Zámostí chodí v 
Třebíči prostě každý), seženete nyní 
za 350 korun.

 „Lístky jsou k dostání v hudebni-
nách u Mijoviče na Karlově náměstí a 
v Kapucínu. Pro přespolní nebo pro ty, 
kteří raději volí pohodlnější variantu je 
jasná volba nákup online na našem we-
bu zamosti.cz A jako lístky pořád jede-
me textilní pásky,“ láká David Šťastný 
z organizačního týmu. Prodej lístků 
není jediné, co si můžete na e-shopu 
Zámostí koupit, v plánu je třeba pro-
dej triček navržených a vyrobených 
v Třebíči.

Ten, kdo si koupí vstupenku, se 
kromě programu na Podzámecké 
Nivě může těšit na spoustu dalšího. S 
páskou Zámostí na ruce budou moci 
lidé do divadla, na výstavy (jedna se 
připravuje na zámku) nebo na měst-
skou věž, chybět nebude ani oblíbe-
né Zámostí v modrém. Zámostí se 

totiž od většiny festivalů liší tím, že 
nezůstává uzavřené na jednom mís-
tě, ale hudbou, uměním, performery 
či vizuálními efekty na dva dny a dvě 
noci oživí nejkrásnější část Třebíče. 
„Bude toho vážně hodně, takže jen ve 
zkratce – nebudou chybět muzikanti v 
ulicích koncert a workshopy v Synago-
ze nebo básnění v ulicích. Všechno bych 
nerad dopředu prozrazoval, je dobré 
nechat se překvapit a pak si to o to víc 
užít,“ usmívá se Milan Žížal Maxa, 
další z členů organizačního týmu.

Zámostí je nicméně stále hod-
ně o hudbě. Na co se můžete těšit? 
„Vznik programu na Zámostí je pro 
nás všechny každoročně takové malé 
dobrodružství, a ani letos to nebylo 
jinak. Vždycky se do Třebíče snažíme 
přivést kapely, které nás baví, a doufá-
me, že budou bavit i naše návštěvníky. 
Z mého pohledu se Zámostí letos vrá-
tilo k takové klasice. Já se budu těšit 
na Buty, Houpací koně, Mišíka, Jiřího 
Schmitzera a hlavně na minus123mi-
nut, z těch novějších na Mydy Raby-
cad, Lazer Viking / Sabreheart nebo 
Manon Meurt. Už jen z toho výčtu si 
myslím, že to bude zase veliký,“ je pře-
svědčený Radek Šejk Nezval, jenž je 
zodpovědný za dramaturgii festivalu.

Kromě už zmíněných kapel do Tře-
bíče přijedou kladenští Zrní, tedy 
kapela, která plní sály po celé zemi 
a začíná pokukovat po zahraničí. 
Publiku se představí také třebíčští 
Zouváci boží a chybět samozřejmě 
nebude ani taneční stan, letos pod 
patronací labelu TyNikdy. 

Zámostí se blíží - kulturní festival 
opanuje Třebíč už po jednadvacáté
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rozšíření skládky
rozšíření kompostárny
vybudování překladiště odpadů
rozšíření sítě sběrných míst
rozšíření separačních míst
modernizace a rozšíření dotřiďovací linky
osvěta v oblasti předcházení vzniku odpadů
poradenství ve smyslu dalšího využívání odpadů
modernizace a aktualizace svazkového informačního systému
informování a přesvědčování občanů, aby se chovali vstřícně k životnímu 
prostředí a plnili požadavky platné legislativy

Bilance dosavadních investic
1993 – výstavba skládky 52 mil. Kč
1996 – založení dceřiné společnosti ESKO-T 4 mil. Kč
2000 – výstavba sítě 12 sběrných dvorů 16,5 mil. Kč
2003 – výstavba dotřiďovací linky 20 mil. Kč
2004 – 2015 rekultivace 1. a 7. sekce skládky 58,6 mil. Kč
2004 – výstavba zařízení na využívání skládkového plynu 16,8 mil. Kč
2004 – 2016 rozšiřování sítě stanovišť na tříděný odpad 12,2 mil. Kč
2009 – modernizace 6 a výstavba 3 nových sběrných dvorů 21,6 mil. Kč
2011 – výstavba 8. sekce skládky 24,5 mil. Kč
2015 – výstavba kompostárny a třídění komunálních odpadů 42,5 mil. Kč
Celkem 268,7 mil. Kč bez jakékoliv spoluúčasti členských obcí

Svazek obcí společně se svou dceřinou společností ESKO-T v letech 
1992 – 2016 podpořil tyto aktivity:
Zdravotnické a sociální služby 1,253.000 Kč
Aktivity spojené s osvětou a vzděláváním 717.000 Kč
Kulturní a sportovní akce v členských obcích 173.000 Kč
Zájmové a sportovní spolky 124.000 Kč
Celkem 2.267.000 Kč

926.089 t = 1.204.957 m3

Jen pro představu: pokud by v Třebíči na Karlově náměstí (délka 360 m, 
šířka 65 m)   vyrostla  skládka o výšce 51,5 m, tak výsledek je srovnatelný – 
1 205 100 m3.

Z hlediska struktury odpadu tvoří skládku:
Komunální odpad 68 %
Ostatní odpady 10 %
Inertní odpady na technické zabezpečení skládky 22 %

Bilance sběrných dvorů od roku 2001:
Počet návštěv: 1,011.774
Množství odpadů: 130.863 tun

69.969 tun je celkové množství, které prošlo recyklačním procesem na 
třídicí lince:
Papír 35.804 tun – 501.256 stromů – 23.392 hektarů lesa
Plast 21.325 tun – 1.706 tun Ropy – 1.365.000 litrů ropy
Sklo 12.840 tun – 46.133,3 kg CO2

V období 2004 – 2016:
Vyčerpáno 9.474.331 m3 skládkového plynu
Vyrobeno 12.061.069 kWh elektrické energie
Pro představu toto množství odpovídá roční spotřebě elektrické energie 
2.741 domácností

V období 2004–2016:
Informačním centrem prošlo 22.506 návštěvníků, většinou z mateřských, 
základních a středních škol
Třídicí linku a skládku TKO Petrůvky doposud navštívilo 648 exkurzí.

Spalovnu v Jihlavě či ve Žďáře 
nepotřebujeme, říká předseda 
Svazku obcí Esko-T. Vladimír 
Měrka.

 Antonín Zvěřina

Svazek obcí pro komunální odpad 
Esko-T. se sídlem v Třebíči pat-
ří k nejstarším v České republice. Je 
jediný i v rámci velikosti. Letos spo-
lek slaví pětadvacáté výročí založení 
a uplyne 20 let od založení dceřiné 
společnosti Esko-T. 

Má tolik úspěchů, se na její činnost 
jezdí dívat zájemci z celé republiky. 
Svazek se zabývá tříděním, skladová-
ním a svozem odpadů nejen na Tře-
bíčsku, ale také na části okresu Jihla-
va. Předseda Svazku Vladimír Měrka 
upozornil, že letošní rok je zlomový. 

Nová sekce na skládce v Petrův-
kách nedaleko Třebíče již bude 
sloužit pouze pro nespalitelný 
odpad. „Máme v plánu také v letoš-
ním roce po členských obcích rozmístit 
kontejnery na kovový odpad,“ pozna-
menal Měrka. Pomoci by měla dota-
ce ze Státního fondu životního pro-
středí. 

Pomáhají potřebným
Svazek obcí se také snaží pomo-

ci potřebným. Proto na letošní valné 
hromadě v Hrotovicích zástupci pře-
dali Oblastní charitě Třebíč, jejímu 
řediteli Petru Jaškovi, šek na více než 
58 tisíc korun. Stejnou částku obdržela 
třebíčská nemocnice. 

Měrka naznačil, že Svazek za 25 let 
své činnosti vytvořil hodnotu díla 
zhruba za 250 milionů korun. „Svazek 
obcí dostává příspěvek pět korun na jed-
noho obyvatele. Tyto peníze, plynoucí ze 
svozového zisku, slouží na běžný provoz,“ 
uvedl Měrka.

Zbytek peněz tvoří poplatek za 
skládkování, to je 1070 korun za tunu 
odpadu bez DPH. Veškerý zisk včetně 
dotací Svazek věnuje na svůj rozvoj.

„Mnoho lidí si myslí, že jsme komerč-
ní organizace. Žádný náš zisk se neroz-
děluje,“ zdůraznil Měrka. Upozor-
nil, že Svazek je již nyní připravený 
za nepatrných investic na spalování 
odpadů v Brně. 

„Musím říct, že my spalovnu v Jihla-
vě či ve Žďáře nad Sázavou nepotře-
bujeme,“ podotkl Měrka. Kapacita 
brněnské spalovny je zcela dostateč-
ná pro celou Vysočinu. Jedno z deví-
ti překladišť se plánuje i na skládce 
v Petrůvkách. 

„Máme zpracované takové poklady, 
které můžeme nabídnout celé Vysoči-
ně,“ nastínil Měrka. Netajil, že tří-
dění mezi obyvateli stále neprobí-
há v dostatečné míře. V popelnicích 
končí až 70 procent odpadu, který se 
dá ještě vytřídit. 

Svornost obcí
Předsedu Měrku těší svornost 

všech obcí sdružených ve Svazku. 

MÍSTOSTAROSTKA  Třebíče Marie Černá předává řediteli Oblastní charity 
Třebíč peněžní dar, s mikrofonem předseda Svazku obcí a starosta Náměště Vla-
dimír Měrka, stojící ředitel ESKO-T. Pavel Gregor a sedící poslanec za KSČM 
Josef Zahradníček. Foto: Josef Prodělal 

Svazek obcí je na spalování připravený

Upozornil na tolerantnost, protože 
některé obce nesváží svozová fi rma 
ESKO-T. 

V Moravských Budějovicích odpad 
svážejí Technické služby a na jiných 
místech konkurenční fi rmy. „I z toho 
důvodu se snažíme přesvědčit členy, 
že naše organizace má smysl,“ sdělil 
Měrka. 

Místopředsedkyně Svazku Marie 
Černá zavzpomínala na začátky. 
Poděkovala tehdejšímu vedení obce 
Petrůvek, které si uvědomilo, že 
skládka může být pro obec velkým 
přínosem. 

Velice složité bylo jednání s maji-
teli pozemků, kteří je dostali zpát-
ky v restituci. „Jednali jsme s patnácti 
vlastníky, některé pozemky měli vlast-
níků několik z různých koutů republi-

ky,“ vzpomínala Černá. 
Dnes si obyvatelé uvědomují, že je 

skládka pro obec i velkým fi nančním 
přínosem. Na rekultivovaných čás-
tech skládky se dnes pasou ovce či 
kozy.

Sběrné dvory 
Místostarosta Studence a poslanec 

parlamentu za KSČM Josef Zahrad-
níčekzdůraznil vznik sběrných dvorů 
i v menších sídlech, které také zlep-
šují možnosti třídění odpadů. 

„Myslím si, že Třebíčsko, a města 
či obce mimo okres, se vydala správ-
ným směrem, ostatní v celé republice 
jim mohou jenom závidět,“ naznačil 
Zahradníček.   

Ředitel ESKO-T. Pavel Gregor 
poukázal na další investice, zejmé-
na rozšíření kompostárny v rám-
ci skládky Petrůvky. Další investi-
cí bude zmiňovaná devátá sekce 
skládky. Po rozšíření volá i třídící 
linka v Třebíči. Souhlasil s Měrkou, 
že budoucnost je v dalším třídění 
odpadů. Proto ESKO-T. zavede lepší 
informovanost například přes maji-
tele takzvaných chytrých telefonů. 
„Tím samozřejmě cílíme hlavně mladší 
generaci,“ přemítal Gregor. Zajímavé 
informace začnou proudit i do jed-
notlivých obcí, kde se vedení dozví, 
jak si na tom obec v souvislosti s tří-
děním odpadů stojí v rámci svazku, 
v rámci kraje i celé republiky. 

„To nám pomůže projednat s jednot-
livou obcí, jak třídění zlepšit,“ uve-
dl Gregor. Chápe, že takové kroky 
nebudou vidět, ale významně pomo-
hou obcím, jak s tříděním dál. 

Svazek má výhodu oproti akciov-
ce, že hospodaří jako obec a má vět-
ší šanci získat dotaci. To akciovky 
nemají.

Celkové množství odpadů uložených v období 1994 – 2016:

Vize dalšího rozvoje na období do roku 2024. 
Odhadované výše investic se pohybují kolem 50 mil. Kč.
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Sportovní klub SHS Třebíč pořádá v neděli 
7. května 2017 veřejný závod horských kol. X. 
ročník se uskuteční za podpory Města Třebíč, 
Skupiny ČEZ  a fi rmy Mann+Hummel. Pro 
rekreační bikery i závodníky jsou připraveny 
3 tradiční tratě, které vedou po cyklotrasách 
a silnicích II. a III. třídy Přírodním parkem 
Třebíčsko. Trať v délce 60 km je vypsána pro 
5 věkových kategorií mužů a 2 věkové kate-
gorie žen.

Z Třebíče vede členitým terénem Vysočiny 
do obce Rohy, po klesání a jízdě podél řeky 
Oslavy do Vanče  následuje postupné stoupá-
ní, které končí u studeneckého nádraží.  Závě-
rečný úsek do Třebíče je rovinatý. Nejlepší 
závodníci předcházejících ročníků dosahovali 
na této trati časů pod 2 hodiny. Trať OPEN - 
42 km je otevřena pro muže a ženy bez roz-
dílu věku. Po úvodní společné části odbočuje 
v obci Oslava náročnějším lesním terénem na 
Budišov a následně přes Nárameč pokračuje 
zpět po trase na Třebíč.

Rodinám s dětmi do 15 let a začínajícím 
bikerům je určena vyjížďka na 14 km. Po 
sjezdu z Ptáčova  následuje nejtěžší úsek tratě 
v délce cca 80 m, kde jenom ti opravdu nej-
lepší nesesednou z kola. Trať pokračuje nej-
krásnější pasáží lesního single-tracku a potom 
už jenom po polních cestách přes Trnavu na 
Třebíč.

V historii 9 předcházejících ročníků starto-
valo více jak 1.200 závodníků z celé republi-
ky, Slovenska, Polska a Rakouska. Účast vždy 
ovlivňují povětrnostní podmínky. Na start I. 
ročníku se postavilo 289 závodníků.

Pro tři nejlepší závodníky na tratích 60 a 42 
km všech kategorií jsou připraveny poháry  a 
ceny. Přihlášky jsou přijímány on-line přes 
www.cezmtbmaraton.cz nebo v den závodu 
do 10:00 hod. ve Sportovním areálu TJ Spar-
tak Třebíč. 

Všechny další informace najdete na strán-
kách www.cezmtbmaraton.cz. Petr Houser – 
737 222 414 // 602 719 204.   (PI-t05-marD)

Veřejný závod horských kol

V neděli 28. května 2017

Rozjeďte to s námi! Více na www.zoojihlava.cz

od 17 hodin na Masarykově nám. v Jihlavě
společně se zvířaty zdoláme cestu do zoo, 
kde bude připraven speciální program.

Vstupenky na program v zoologické zahradě je možné zakoupit na e‐shopu
(www.zoojihlava.cz) nebo na našich pokladnách do pátku 26. května 2017,
za zvýhodněnou cenu jednotného vstupného 60 Kč. Na místě za 100 Kč.

SLAVÍME 60. NAROZENINY!

WWW.ZAJEZDY.CZ Váš pohodlný nákup dovolené

 Pojď k nám do prodejního týmu. Pomůžeš a poznáš,
co obnáší práce v cestovní agentuře.

 Nepotřebuješ umět cizí jazyk, co ale uvítáme je spolehlivost a pečlivost.
 S PC to umíš, s tím počítáme.
 Jak dlouho u nás budeš pracovat? Potřebujeme tě minimálně 2 měsíce.

Letní
brigáda,
kde si vyděláš?
 VE FIRMĚ ZÁJEZDY.CZ JE TO JISTOTA!

Čekáme tě. Telefon 565 656 770, email kariera@zajezdy.cz
Více informací nalezneš na www.zajezdy.cz/kariera
Sídlíme na adrese Na Potoce 468/25, Třebíč
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Střední průmyslová škola se 
stala terčem dvou útočníků 
s cílem zabíjet. 

 Antonín Zvěřina

Všední den jako každý jiný. Čtvr-
tek 30. březen 2017. Do Střední prů-
myslové školy v severní části Třebíče 
míří kroky stovek studentů. Vesele 
po sobě pokřikují, někteří tím zakrý-
vají strach z vyučování. Nikdo z nich 
netuší, že je čeká ta nejtěžší životní 
zkouška. 

Dopoledne probíhá jako mnoho 
jiných. Blíží se poledne.  K budově 
školy míří dva muži. Dva ozbrojení 
muži se zahalenou tváří. Těsně před 
vchodem si připravují zbraně. Bez 
problémů vniknou do budovy, ozve 
se střelba. Má za cíl jediné, zabít co 
nejvíce lidí. 

Z budovy se ozývá vyděšený křik, 
některým z účastníků šílené střelby 
se daří přivolat pomoc. Vteřiny ubí-
hají neuvěřitelně pomalu. Po zemi 
se válí postřelení studenti a bohužel 
také mrtví. Nastává zmatek a pani-
ka, při kterých dochází k chaotickým 
pokusům o útěk a opuštění budovy. 

Volání o pomoc
Několika studentům a učitelům se 

skutečně podaří z budovy uniknout 
a vyběhnout do některé z okolních 
ulic. Část osob se snaží před útokem 
střelce schovat ve vnitřních prosto-
rách školy, v učebnách, kancelářích, 
na toaletách i na dalších místech. 
Několik jich kontaktuje linku 158.

Integrované operační středisko 
krajského policejního ředitelství 
vysílá na místo policisty z organi-
začních článků krajského ředitelství 
zařazených do prvosledových hlí-
dek, jejichž úkolem je jediné, střelce 
co nejrychleji eliminovat a prostor 
zajistit pro následnou záchranu zra-
něných osob.

Jednoho z útočníků se jim daří 
postřelit a posléze zadržet. Druhý se 
zabarikáduje v jedné ze tříd a dává 
najevo, že svoji kůži nedá zadarmo. 

Z chodeb se ozývá volání o pomoc. 
Přítomní policisté poraněné stu-
denty ujišťují, že pomoc je na cestě. 
Ale přivolaní záchranáři to nema-
jí jednoduché. Není vůbec jisté, zda 
se z oken neozve střelba druhého 
z útočníků. Proto záchranné vozy 

hasičů i záchranky zastavují v bez-
pečné vzdálenosti. Ke škole míří 
zdravotníci po svých doprovázeni 
dvěma policisty.

Pomáhá vrtulník 
Postupně se jim daří vynášet zraně-

né. To už na střechu budovy přilétá 
vrtulník s posilami a vyjednávačem. 
Odvážně se spouštějí na střechu 
objektu. Po chvilce se ozývá střel-
ba, i druhého útočníka se daří zlik-
vidovat. Budovu opouštějí nezraně-
ní studenti, drží se za ramena, jejich 
bezpečný odchod opět zajišťují poli-
cisté.

Nedaleko školy ošetřují zdravot-
níci ve stanu i mimo něj zraněné, 
určují kam zamíří. Psycholožka se 
snaží pomoci těm, kteří komunikují. 
Život se pomalu vrací do normálu. 
Naštěstí tato akce si nevyžádala žád-
ného zraněného ani mrtvého. Jedna-
lo se pouze o cvičení Integrovaného 
záchranného systému (IZS) Kraje 
Vysočina AMOK 2017. 

Studenti fi guranti
Cvičení se zúčastnilo i 90 studen-

tů v roli fi gurantů. Jeho hlavním 
smyslem bylo procvičit spolupráci a 
koordinaci činností a postupů všech 
složek IZS v podmínkách mimořád-
né události.

Cvičení se zúčastnili jako pozoro-
vatelé také někteří členové Bezpeč-
nostní rady Kraje Vysočina, vedoucí 
představitelé všech cvičících složek, 
zástupci místní samosprávy, staros-
tové měst z regionu Třebíčska, a také 
zástupci místních středních škol-
ských zařízení. 

„Cvičení, simulující útok ozbrojené-
ho útočníka na střední škole, mělo za 
cíl ukázat také zaměstnancům školy, 
jak mají v takových situacích postu-
povat a spolupracovat s policií České 
republiky a dalšími složkami integro-
vaného záchranného systému,“ nastí-
nil hejtman Jiří Běhounek. 

Připomněl, že se v minulosti potvr-
dilo, že taková hrozba může reálně 
nastat. V případě krajských střed-
ních škol nejde o první tematické 
cvičení svého druhu, loni v říjnu se 
do podobného cvičení zapojila kraj-
ská střední škola v Pelhřimově.

„V minulých týdnech Kraj Vysočina 

Střelci přepadli školu. Naštěstí jen cvičně

SPECIALIZOVANÁ jednotka zneškodňuje jednoho z útočníků.
 Foto: Antonín Zvěřina

ZDRA VOTNÍCI odnášejí zraněné osoby za dohledu ostřelovačů.
 Foto: Antonín Zvěřina

NA CHODBĚ školy lze spatřit zraněné a bohužel také mrtvé.  Foto: Antonín Zvěřina

NA STŘECHU BUDOVY školy se spouští policisté z vrtulníku. 
 Foto: Antonín Zvěřina

zval ředitele škol na přednášky, kte-
ré měly posluchačům napomoci při 
vyhodnocování mimořádných situací 
a v případě, že vzniknou – poradit, jak 
na ně reagovat,“ sdělil Běhounek.

„Hlavním cílem bylo ověřit si naše 
postupy při vzniku mimořádných 
událostí tohoto typu a současně ově-
řit součinnost s ostatními složkami 
integrovaného záchranného systému,“ 
poznamenal ředitel Krajského ředi-
telství policie Kraje Vysočina Radek 
Malíř. Doplnil, že v rámci služební 
přípravy policistů je pro instruktory 
velmi důležité mít zpětnou vazbu z 
podobných cvičení.

„A to zejména abychom si prověřili 
rychlost a včasnost zásahu, a v nepo-
slední řadě i taktiku celého zásahu,“ 
vyjádřil se Malíř. Nejčastější otázky, 
které zněly mezi diváky? Často se 
vracely k události, která se stala před 
třemi roky na podzim ve Žďáře nad 
Sázavou. 

Tam nepříčetná útočnice s nožem 
zabila šestnáctiletého studenta Petra 
Vejvodu. Další otázka, dá se takové-
mu útoku zabránit?

Je to prakticky nemožné. „Kéž 
by vždy šlo jen o cvičení a nikdy se to 
nestalo v reálu,“ zhodnotila cvičení 
přihlížející žena. 
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Nemáte dům, a k němu rozlehlý 
pozemek? Zahradníkem bez zahrady 
však může být i ten, kdo má jen balkon 
nebo lodžii. Od jara až do podzimu se 
nabízí dost možností pro všechny, kte-
ří touží založit si vlastní zelený kout a 
těšit se z něj po celý rok.

Květiny na balkoně navíc neslouží 
jen k dekoraci, ale také částečně zachy-
cují prach a snižují hladinu hluku z 

Zahradníkem můžete být i bez 
zahrady, stačí mít třeba jen balkon

ulice. Rostliny určené pro balkonové 
truhlíky a květináče jsou dnes běžně k 
dostání. 

Kromě okrasných květin si ale 
můžeme vypěstovat i něco na zub. 
Bylinky a zelenina se hodí v každé 
domácnosti.

Když už jsme u bylinek, tak právě ny-
ní je ideální čas pro jejich výsev. Bylin-
ky jsou nenáročné a bude se jim dařit 
i v truhlíku na okně nebo na slunném 
místě v bytě. Bazalka, oregano, pažitka 
či petržel je tak stále po ruce.

Dříve než začnete s osazováním saze-
ničkami, je třeba si rozmyslet, na jaké 
místo chcete květiny umístit. Uvědom-
te si, zda se jedná o balkon, kam slunce 
pálí celý den, nebo spíše o takové, kte-
ré je po většinu dne ve stínu.

Podle toho pak vybírejte vhodné 
druhy květin. Slunná místa (balkony 
otočené na východ nebo jih) milují 
pelargonie, muškáty, petúnie, surfi nie, 
gazánie, sporýš.

Stinná místa (balkony otočené na 
sever nebo západ) jsou vhodné spíš 
pro hlíznaté begonie, fuchsie, balzamí-
nu.

Hodně záleží i na tom, zda máte k 
dispozici prostor k zazimování rost-
lin. Pokud je můžete někam přes zimu 

uklidit, je dobré vysadit si na balkoně 
například ibišky, citrusy či mučenky.

Na balkonech lze pěstovat i oleand-
ry, růže a fuchsie. Důležitou roli ovšem 
hraje prostor, který rostlinám vyhra-
díme. Proto je nutné promyslet, zda 
chcete mít na svém balkoně místo pro 
věšení prádla, uložení kola či posezení 
u kávy.

Když už si květiny zasadíte, musí-
te se jim věnovat i nadále. Zásobování 
vodou patří k základním požadavkům 
každé rostliny. Zalévejte pouze ráno a 
večer, a nikdy ne v plném slunci, jeli-
kož kapky vody na listech působí jako 
optické čočky. Vhodná k zalévání je 
dešťová voda.

JESTLIŽE máte na balkoně alespoň malá plochu k ozelenění, neváhejte ji využít. 
Výsledek bude stát za to. Ilustrační foto: Pixabay
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Vyhrajte

každý týden      
až do konce íjna

Objednávejte výrobky LOMAX a vyhrávejte.
Každý týden jeden výherce!   
M žete to být práv  Vy!

www.lomax-velkemezirici.cz 

www.vrata-pekarek.cz

Náměstí 12, 594 01 
Velké Meziříčí
Tel.: 603 215 890

25 let LOMAX
oslavujte s námi !

pekarek_2017 jaro 100x152mm akce 25 let.ai   1   21.4.2017   14:25:46

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

Společnost TREBILIFT, s.r.o. své 
bohaté zkušenosti s výrobou, rekon-
strukcemi a servisem výtahů proměni-
la v nabídku velmi kvalitních produk-
tů, na které se jejich uživatelé mohou 
spolehnout po celé ČR. „Velmi často se 
na nás obracejí majitelé budov a panelo-
vých domů, kde výtah dosud zcela chyběl. 
Nabízíme jim jedno z nejlepších moder-
ních řešení – naše řešení výtahu bez stro-
jovny, bez jakéhokoliv stavebního zásahu 
do střechy nebo zdí a stěn domu, úspo-
ru energií řešíme pohony a systémy říze-
ní výtahů, které zaručují efektivní provoz 
zařízení a snižují příkon pohonů.“

Výměny stávajících výtahů.
V takovém případě u výtahů zvyšu-

jeme nosnost a prostor pro cestující v 
kabině. Systémem řízení dosahuje TRE-
BILIFT maximálního komfortu jízdy s 
plynulým rozjížděním a zastavováním. 

„Naše výtahy standardně vybavujeme 
mluvícím zařízením, ovladače s reliéfním 
a Braillovým písmem. Zákazník může 
vybírat z široké škály barev i výbavy inte-
riéru.“ 

Bezpečnost uživatelů především!
„Do výtahů osazujeme nejnovější tech-

nické prvky, jedny z nejkvalitnějších stro-
jů i nejnovější bezpečnostní komponenty. 
Systém samosjezdu výtahu při výpadku 
proudu zaručuje, že kabina i bez proudu 
dojede do stanice, aby ve výtahu nezůsta-
ly osoby uvězněny. Náš dálkový moni-
toring poruch výtahu umožňuje vyslat 
na místo servis,“ vyjmenoval jednatel 
vymoženosti moderních výtahů TRE-
BILIFT.

O jejich kvalitě hovoří za firmu četné 
reference na www.trebilift.cz
e-mail: info@trebilift.cz 
tel. 568 820 150    (PI-t05-treD)

A to i do domů, kde nikdy před tím výtah nebyl. Jsou moderní, 
spolehlivé a splňují vysoké nároky uživatelů. Ročně realizuje 
TREBILIFT výtahy po celé ČR.
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www.bydleniborovina.cz
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Herec a malíř Jan Kanyza se 
osobně zúčastnil vernisáže své 
třebíčské výstavy.  

 Antonín Zvěřina

V Galerii Malovaný dům v Třebí-
či se koná výstava obrazů Jana Kany-
zy Pozdní sběr. Potrvá do 4. června. 
Kanyza je veřejnosti znám především 
jako úspěšný herec a dabér. Jeho nema-
lou součástí života je však i malba. 
Uspořádal několik výstav nejen v Čes-
ké republice, ale také například v USA, 
Německu, Francii či Švédsku.

Na výstavě v Malovaném domě 
budou k vidění obrazy z posledních 
let. Výstava je mimo jiné pořádána při 
příležitosti 70. narozenin Jana Kany-
zy. Úvodní slovo na vernisáži pronesla 
Miroslava Kumbárová.

„S Janem Kanyzou se znám již mnoho 
let, nebo spíš s jeho malířskou tvorbou,“ 
začala. Přiznala, že na ni jeho tvorba 
silně zapůsobila. Připomněla, že Kany-
za se narodil v říjnu roku 1947 v Lipní-
ku nad Bečvou. 

„Od dětství se zajímal o veškeré umě-
lecké obory. Mimo malování ho zajíma-
lo divadlo a také hudba,“ poznamenala 
Kumbárová. I když studoval herectví 
na DAMU, vždy ho to táhlo k malo-

vání, nikdy se tohoto projevu nevzdal. 
„Veřejnost ho ale zná spíš jako vynikající-
ho herce a majitele charismatického hla-
su,“ poznamenala. 

Jako malíř a ilustrátor připravil tak-
řka 80 samostatných výstav. V Třebíči 

V galerii se představuje Jan Kanyza

JAN KA NYZA neztratil v Třebíči humor.  Foto: Mirka Čermáková

V zaplněné zámecké jízdárně zahájili bubeníci Pavel Fajt a Ladislav Šiška sty-
lově výstavu třebíčského rodáka Františka Mertla ve světě známého jako Fran-
ta. Část rozměrných obrazů totiž vznikla na základě Frantových návštěv Afr iky, 
takže se afr ické rytmy nabízely. 

Na některých plátnech autor zobrazuje lidské fi gury, na jiných se věnuje krajině, 
což jsou jeho častá témata. K dalším patří varování před nebezpečími hrozícími 
současnému světu, což dokládá např. akryl s výmluvným názvem 11. září 2001. 
Následky tehdejšího teroristického útoku na newyorská dvojčata pojal malíř jako 
změť zkrvavených těl a stavebních trosek, nad nimiž trčí jako ptačí hnízdo sku-
pinka opuštěných barevných mikrofonů. 

Všech šestadvacet vystavených děl, vzniklých v rozmezí let 1956 – 2015 ,pochá-
zí ze „sbírek českých soukromých sběratelů“. Tak zní podtitul výstavy připravené 
kurátorkou Lucií Pálkovou, která také na vernisáži společně s ředitelem Muzea 
Vysočiny Jaroslavem Martínkem a kunsthistoričkou Marií Dohnalovou promlu-
vila. 

Franta sám připsal na jeden z panelů krátké charakteristiky všech dvanácti sbě-
ratelů, kteří obrazy a ve dvou případech i sochy zapůjčili. 

Zahájení výstavy se navíc společně se svou ženou Jacqueline zúčastnil a po celou 
dobu úvodních řečí a hudebních vystoupení ve svých sedmaosmdesáti letech stál. 

Přejme stále svěžímu čestnému občanovi našeho města ještě dlouhá léta a také 
to, aby v nových dílech nemusel upozorňovat na další hrůzy světa, ale mohl se 
věnovat třeba svým oblíbeným cyklistům v pestrých dresech, jako je ten na vysta-
veném obraze z r. 2008. Milan Zeibert   

Frantovy obrazy v rytmu 
bubnů v zámecké jízdárně

V Muzeu Vysočiny Třebíč byla zahá-
jena výstava Franta ve sbírkách čes-
kých soukromých sběratelů. 

Zájemci ji mohou navštívit v konír-
nách do 11. června. Mistr Franta, 
vlastním jménem František Mertl, na-
rozený roku 1930 v Třebíči, od ukon-
čení studií žijící a tvořící v jižní Francii, 
patří k umělcům, kteří se prosadili na 
mezinárodní scéně. Jeho dílo je zastou-
peno v předních světových muzeích a 
galeriích.

„Hlavním tématem Frantovy tvorby se 
stala fi gura zpodobovaná silně expresiv-
ním způsobem, kterého umělec dosahuje 
mistrnou kresbou v kombinaci s vytříbe-
ným smyslem pro barvu. Ve svých obra-
zech a sochách reaguje na znepokojující 

události ve světě a napětí projevující se 
v dnešní společnosti, na slepé násilí, lid-
skou krutost, ničení a odcizení se harmo-
nii a klidu, které se naopak snaží nalé-
zat a ukázat,“ uvedla Lucie Pálková z 
muzea. 

Doplnila, že kromě silného umě-
leckého účinu vyzařujícího z jeho děl 
Franta svojí prací morálně apeluje na 
společnost a jednotlivce v ní, aby pře-
hodnotil své naučené konzumní cho-
vání a pokusil se zpomalit a znovu 
objevit základní hodnoty života.

„Výstava v zámecké konírně Muzea 
Vysočiny Třebíč je třetí prezentací Fran-
tových děl v jeho rodném městě, tentokrát 
ze sbírek českých soukromých sběratelů,“ 
popsala Pálková.  -zt-

Mistr Franta vystavuje na zámku

VERNISÁŽ Mistra Franty navštívily desítky zájemců o jeho dílo. Mistr na foto-
grafi i uprostřed.  Foto: Mirka Čermáková

Slavnostní odpoledne u příležitosti 
vyhlášení výsledků II. ročníku soutěže 
Cena hejtmana Kraje Vysočina za spo-
lečenskou odpovědnost se uskutečnila 
v pondělí 10. dubna v budově krajské-
ho úřadu v Jihlavě. Do soutěže se při-
hlásilo celkem 31 organizací, odborná 
porota hodnotila výsledky dosažené 
v oblasti regionální, sociální, ekono-
mické a environmentální odpovědnos-
ti zejména za kalendářní rok 2016.

Společnost FRA ENKISCHE CZ s. r. 
o. získala v soutěžní kategorii soukro-
mý sektor nad 250 zaměstnanců dru-
hé místo. Ocenění, a skleněnou plasti-
ku z rukou hejtmana Jiřího Běhounka, 
převzal jednatel společnosti Jiří Novot-
ný.

„Jsme si plně vědomi určité formy 
zátěže, pramenící z povahy naší podni-
katelské činnosti – na obec, přilehlé okolí 
a občany samotné. Tuto zátěž se snaží-
me alespoň částečně kompenzovat pod-
porou blízkého okolí a subjektů v něm 
působících. Snažíme se pomáhat budo-
vat společenské prostředí, a tím přispívat 
k zachování a zvýšení atraktivity našeho 
regionu,“ sdělil Novotný. 

Společnost FRA ENKISCHE CZ 
s. r. o. je svým umístěním oprávněna 
používat známku Držitel Ceny hejtma-
na Kraje Vysočina za společenskou 
odpovědnost, společně s logem Ceny 
hejtmana Kraje Vysočina za společen-
skou odpovědnost.  -zt-

Firma FRAENKISCHE 
v soutěži uspěla

jsou k vidění díla z posledního období 
tvorby z let 2013 až 2017. „Pozdní sběr 

pak znamená, že se jedná o nejkvalitněj-
ší díla,“ podotkla Kumbárová. Upozor-
nila, že hlavním motivem je krajina, 
kterou na plátno nepřenáší, ale nechá 
se jí inspirovat. V Malovaném domě 
nepředstavuje jen tuto tvorbu. 

„Od roku 2006 začíná Kanyza pravi-
delně navštěvovat Francii do oblasti Pro-
vence, kde si pronajal skromný ateliér a 
od tohoto roku jeho malba dostala novou 
dynamiku, silnější barevnost a obrazy 
jako by se prozářily,“ naznačila Kumbá-
rová. Ve Francii našel také mnoho přá-
tel. „Mezi ně patří třebíčský rodák Mistr 
Franta, František Mertl,“ poznamenala.

Kanyza nejprve poděkoval měs-
tu Třebíč a městskému kulturnímu 
středisku a všem, kteří se na přípravě 
výstavy podíleli. „Přemýšlel jsem, zda 
to není nějaký úmysl, že vernisáž se usku-
tečnila na Škaredou středu, ale dostalo si 
mi ujištění, že je to souhra náhod,“ roze-
smál Kanyza publikum. Zavzpomínal, 
že když slavila herečka Jaroslava Ada-
mová nějaké kulaté narozeniny, ředitel 
divadla ABC Jan Werich pravil: „Ada-
mová, nic si z toho nedělají, pamatujou 
si, že jubileum je vůl. Tím se řídím i já.“ 
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O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž za servis ani korunu navíc! Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz
na leasing nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.

Výhody Předplaceného servisu:

  Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo 60 / 100 / 150 tisíc km.

  Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné asistence na cestách. 

  Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.

  Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.

www.predplaceny-servis.cz

   MYSLETE V KLIDU
NA JINÉ VĚCI

Máte přece ŠKODA Předplacený servis!

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

AUTOSALON F3K, s.r.o.

Spojovací 1338
674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 350
www.autosalon-f3k.cz
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Služby LSPP stomatologické na KVĚTEN 2017
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

1.5. svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
6.5. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
7.5. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
8.5. svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
13.5. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
14.5. neděle  MDDr. Málková Ivana  Jelínkova 991,  Třebíč    568 827 982
20.5. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
21.5. neděle  MUDr. Novotná Irena  Vltavínská 1346 674 01 Třebíč   568 843 718
27.5. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
28.5. neděle  MUDr. Novotný Vojtěch  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o.,   776 166 268
     Kpt. Jaroše 1123, Třebíč    568 826 880 
    

Městská knihovna
Úterý 2. května, 17 hod., sál hudeb-

ního oddělení. 
Írán: Jak ho neznáte – čaj, opium, 

pikniky - RNDr. Jiří Sladký.
Čtvrtek 4. května, 17 hod., sál 

hudebního oddělení.
Guadeloupe, zámořský departe-

ment Francie v karibském moři - 
RNDr. Dagmar Benešová.

Sobota 6. května, 14 hod., sál 
hudebního oddělení.

Řasnatci – Dana Kellnerová & 
Oldřich Navrátil.  

Křest knihy.

Úterý 9. května, 16 hod., pobočka 
Modřínová. 

Kvítek tančí maminkám.
Vystoupení folklórního souboru ze 

ZŠ Benešova ke Dni matek.

Středa 10. května, sraz v 18 hod. na 
nádvoří třebíčského zámku.

Noc literatury.
Městská knihovna ve spolupráci s 

partnery zvou na netradiční setkání se 
současnou literaturou.

Čtvrtek 11. května, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

Architektura v českých zemích 
včera a dnes. 5. část. Od secese po 
současnost - Ing. Arch. Lubor Her-
zán.

Pondělí 15. května, 9 hod., sál 
hudebního oddělení.

Perly světové architektury. 5. část. 
Baroko, klasicismus, empír - Ing. 
arch. Lubor Herzán.

Předběžný termín 9. května, 
16.30, sál hudebního oddělení.

Vojenští profesionálové - cyklus 
akcí s hosty Ing. Jiřího Kabáta.

3. část Afgánistán očima vojenského 
pilota.

Předběžný termín 15. května, 
16.30 hod., sál hudebního oddělení.

4. část. Pyrotechnikem v Afghá-
nistánu.

Čtvrtek 18. května, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

Nebojte se zeptat svého lékaře - 
Jak mít zdravé oči.

Přednáší MUDr. Marcela Kopuletá 
– lékařka očního oddělení Nemocni-
ce Třebíč.

Pátek 19. a sobota 20. května, 
ústřední budova. Čas a místo budou 
upřesněny po přihlášení.

Seminář hormonální jógy.
Pondělí 22. května, 10 hod., sál 

hudebního oddělení. 
Tajemná Jihlava.
Přednáší historik umění Petr Štěpán. 

Legie nebyly jen Zborov.
Cyklus akcí k 100. výročí bitvy u 

Zborova.

Úterý 16. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Jihlavský 81. pěší pluk v bitvě u 
Zborova.

Přednáška Radima Kapavíka ze spol-
ku Signum belli 1914.

Úterý 16. května, po skončení před-
nášky, sál hudebního oddělení.

Legie nebyly jen Zborov - Vernisáž 
výstavy.

Vernisáž doprovodí hudební vystou-
pení skupiny Dvorkaři s pásmem 
vojenských písní.

Pondělí 22. května v 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Ludvík Svoboda a jeho místo v 
československých legiích.

Přednáší Petr Tolar, představitel Čes-
koslovenské obce legionářské.

Úterý 23. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Jan Syrový - Zborov aneb Hrdina 
bitvy, které se vlastně nezúčastnil.

Přednáší PhDr. Radim Chrást, 
ČsOL.  

Čtvrtek 25. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Kaleidoskop Jana Rejžka

Pondělí 29. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Tajemství zdraví - Antonín Turek. 
Úterý 30. května, 17 hod., sál 

hudebního oddělení. 
Írán: neznámá íránská poušť - RN-

Dr. Jiří Sladký.
VÝSTAVY:

Pařížské příběhy - Anna Kunšte-
ková.

Do 5. května, knihovna Hasskova, 
hudební oddělení, 1. patro.

Írán - Jiří Sladký.
2. – 30. května, sál hudebního oddě-

lení.

Legie nebyly jen Zborov.
16. května – 13. července 2017, 

Zelená klubovna, 1. patro.
Výstava dobových materiálů a dal-

ších exponátů vztahujících se k tématu 
legií a legionářů.

Výtvarné hrátky paní Grulichové.
Do 31. května 2017.  Galerie na špa-

gátě, chodby ústřední budovy. 
Výstava ručních prací paní Kateřiny 

Grulichové.

Jarní dekorace.
3. května – 29. května, pobočka 

Modřínová. 
Výstava školní družiny ze ZŠ a MŠ 

Na Kopcích.

Kostýmy literárních hrdinů a hrdi-
nek. 

3. května – 30. června, pobočka 
Borovina.

Výstava šatů inspirovaných literární-
mi hrdinkami a hrdiny z dílny módní 
návrhářky Hany Baxantové Procház-
kové. 

Výstavy
Do 7. května 
Galerie Tympanon: Pavel Herot.
19. května - 2. července, vernisáž 18. 

května od 17 hodin.
Galerie Tympanon: Open perfor-

mance.

Do 11. června 
FRA NTA ve sbírkách českých sou-

kromých sběratelů.
zámek Třebíč, konírna

18. května
Mezinárodní den muzeí: Jak sdě-

lit nevyslovitelné? Muzea a tragické 
dějiny 20. století.

1. června
Koncert Fragile Bliss spojený s 

vernisáží grafi k Luboše Maliny od 
18 hodin v kavárně, koncert od 19 
hodin v Kamenném sále.

Muzeum Vysočiny

JARNÍ VARIACE v různých formátech - výstava obrazů Paula Ewerta potrvá v tře-
bíčské Galerii Ladislava Nováka do neděle 4. června. Výtvarník se narodil v roce 1966 
v Lucembursku.  V roce 1987 však poprvé navštívil Prahu a od té doby se cítí být při-
tahován středoevropskou a východoevropskou kulturou. Během svého života pobýval 
v Rakousku, České republice i Rusku. Vystavuje od svých osmadvaceti let. Od roku 
1997 žije střídavě v Třebíči a v Lucemburku. Již od dětství tíhne ke klasické i současné 
hudbě. A právě vztahu mezi hudbou a uměním věnuje zvláštní zájem. Na vernisáži se 
sešli dva třebíčští výtvarníci, Miroslav Koupil (vlevo) a Zděněk Šplíchal. 
 Foto: Mirka Čermáková

Vystavuje Lucemburčan

K 740. VÝROČÍ první písemné zmínky o Třebíči připravilo Městské kulturní středisko 
Třebíč výstavu s názvem Moje město. Nová výstavní expozice je umístěna v atraktiv-
ních prostorách půdy třebíčského Předzámčí a tvoří ji prostorové instalace výtvarných 
dílen třebíčských škol. Výstava navazuje na úspěšné využití půdních prostor Předzámčí 
k výstavním účelům, které započaly v roce 2014 výstavou Půda plná pověstí. V loň-
ském roce tam proběhla výstava kolorovaných dřevořezeb výtvarnice Jarmily Haldové 
k výročí narození Karla IV. Foto: Mirka Čermáková

Výstava mapuje město
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TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

www.modaprostejov.cz

OBLEKY
999 Kčjiž od ,

SLEVA VŠECH
OBLEKŮ NYNÍ!
Přijďte si vybrat oblek z naší široké nabídky. Obleky naprosto 
všech velikostí nyní ve slevě. Pozor! Nyní nová nabídka! 
Kolekce pánských džínsů William & Delvin u nás v prodeji. 
Přijďte! Těšíme se na Vás!! Platí do vyprodání zásob!

TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

www.modaprostejov.cz

OBLEKY
999 Kčjiž od ,

SLEVA VŠECH
OBLEKŮ NYNÍ!
Přijďte si vybrat oblek z naší široké nabídky. Obleky naprosto 
všech velikostí nyní ve slevě. Pozor! Nyní nová nabídka! 
Kolekce pánských džínsů William & Delvin u nás v prodeji. 
Přijďte! Těšíme se na Vás!! Platí do vyprodání zásob!

www.nakopcich.cz

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

IV. etapa výstavby řadovek v Třebíči.
Domy budou dokončeny do konce listopadu 2017.
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Divadla, koncerty

Kino Pasáž

Třebíčské centrum

Od pátku 28. dubna do pondělí 
1. května

KRÁSKA  A ZVÍŘE 3D
Repríza rodinné fi lmové pohádky 

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

Od pátku 28. dubna do středy 3. 
května

ZAHRA DNICTVÍ: RODINNÝ 
PŘÍTEL

Premiéra unikátní trilogie režiséra 
Jana Hřebejka a scenáristy Petra Jar-
chovského.

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

Od úterý 2. do soboty 6. května
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ 

VESNICE
Repríza animované rodinné kome-

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

Čtvrtek 4. května
DEPECHE MODE: LIVE IN 

BERLIN
Unikátní koncert. 
Začátek představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 5. do soboty 6. května
UTEČ
Premiéra hororového thrilleru 

USA.

4. 5. v 19 hod. – Národní dům
Šárka Vaculíková: MILENA MÁ 

PROBLÉM

7. 5. v 19.30 hod. – Kino Pasáž
CARMEN NA CAFE! LIVE, 

křest CD, DVD!

9. 5. v 18 hod. – Foyer divadla 
Pasáž

ENSEMBLE MARTINŮ & 
SLAVNÉ SVĚTOVÉ MINIATURY

Pražské klavírní kvarteto.

15. 5. v 19 hod. – Divadlo Pasáž
DIVADLO PALACE PRA HA
Jiří Hubač: STARÁ DOBRÁ 

KA PELA

18. 5. v 19 hod. – Národní dům
MARTA TÖPFEROVÁ a MILO-

KRA J

21. 5. – Zadní synagoga
VZPOMÍNKOVÁ AKCE K 

UCTĚNÍ OBĚTÍ HOLOCAUS-
TU A PŘIPOMÍNCE ODJEZDU 
KVĚTNOVÝCH TRA NSPORTŮ

24. 5. v 19 hod. – Divadlo Pasáž
FRA GILE A SOŇA NORISOVÁ

25. 5. v 19 hod. – Národní dům
JANA KOUBKOVÁ s kapelou

27. 5. od 10 do 17 hod. – Třebíč-
ské Předzámčí

DĚTSKÝ DEN V EXPOZICI 
CESTY ČASEM

Oslava Dne dětí, tentokráte s podti-
tulem „Cesta do pravěku“. 

31. 5. v 19 hod. – Divadlo Pasáž
ŠVANDOVO DIVADLO PRA HA
Martina Kinská: PANKRÁC ´45

Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

KINO PASÁŽ 7. KVĚTNA 
NEPROMÍTÁ!

Od pondělí 8. do soboty 13. 
května

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 3D
Premiéra akčního dobrodružného 

fi lmu USA v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 8. do středy 10. květ-
na

PŘES KOSTI MRTVÝCH
Premiéra dramatického thrilleru 

Polska/ČR/Německa/Švédska/Slo-
venska.

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

Od čtvrtka 11. do neděle 14. 
května

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O 
MEČI 3D

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

Od neděle 14. do čtvrtka 18. 
května

MIMI ŠÉF
Repríza rodinné animované kome-

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

Od pondělí 15. do středy 17. 
května

LADY MACBETH
Premiéra dramatu Velké Británie.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 18. do úterý 23. květ-
na UPOZORNĚNÍ: neděle 21. 
května ve 20 hod.!

VETŘELEC: COVENANT
Premiéra akčního sci-fi  hororu 

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

Od pátku 19. do soboty 20. květ-
na

KROPÁČEK MÁ ANGÍNU 
Pohádkové pásmo pro nejmenší.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Neděle 21. května
POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU
Premiéra životopisného dramatu 

USA/Velké Británie.
Začátek představení v 17.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 22. do středy 24. 
května

ŠPUNTI NA VODĚ
Repríza české rodinné komedie.
Začátky představení - pondělí – 

středa v 17 hod., středa i v 19.30 
hod.

Mládeži přístupný

Od čtvrtka 25. do středy 31. 
května

PIRÁTI Z KA RIBIKU: SALAZA-
ROVA POMSTA 3D

Premiéra dobrodružného fi lmu 

Klub zdraví

Klub seniorů

Sobota 13. května od 18 – 19.30 
hod.

Mentoring – jak pomoci druhým 
lidem osobnostně růst.

Přednáška Davida Koguta BTh .
Mentoring je více než proces předá-

vání znalostí a dovedností.

Neděle 21. května od 14 hod.
Zábavná procházka
Registrace a start trasy od 14 do 15 

hod. v Třebíči, na nádvoří zámku u 
kašny.

Předpokládaná délka trasy čtyři 
kilometry. Během trasy budou při-
praveny formou stanovišť úkoly, hry 
a soutěže. Pro děti je doprovod rodi-
čů nebo prarodičů nutný. Trasa ten-
tokrát není vhodná pro kočárky, pro-
tože se půjde místy po užších nebo 
hůře sjízdných cestičkách. Účastníci 
se mohou těšit po projití všech sta-
novišť na malé dárečky. Doprovod-
ný program: Malování na obličej. S 
sebou pití, psací potřeby a hlavně 
dobrou náladu. Doporučujeme pev-
né boty a sportovní oblečení.

Pátek 19. května ve 14.30 hodin 
– Národní dům, velký sál

MÁJOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje DUO FIA-

LOVÁ & ŠVARC. 

PRO ŠKOLY
Pondělí 15. května v 8.30 a 10.15 

hodin – Národní dům
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI – 

veselá pohádka plná vtipných situ-
ací, písniček a bohatých kostýmů. 
Hrají herci CziDivadla Praha.

USA v českém znění.
Začátky představení - čtvrtek – 

neděle v 17 hod., pondělí – středa 
v 19.30 hod. - čtvrtek - pátek ve 2D, 
sobota – středa ve 3D

Mládeži přístupný

Čtvrtek 25. května
KISS ROCKS VEGAS
Hudební fi lm USA.
Začátek představení v 19.30 hod. 
Mládeži přístupný

Od pátku 26. do neděle 28. květ-
na

VOLÁNÍ NETVORA  PŘÍBĚH 
ŽIVOTA

Premiéra fantasy dramatu USA/
Španělsko. 

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

Od pondělí 29. května do pátku 
2. června

PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Premiéra animované komedie 

v českém znění.
Začátky představení v 17 hod. - 

pondělí – středa ve 2D, čtvrtek - 
pátek ve 3D

Mládeži přístupný

Centrum DaR
4. 5. 10.30 – 12 Květinová deko-

race -  malý dáreček ke Dni matek
6. - 12. 5. TÝDEN PRO FAIR 

TRA DE
9. 5. 10.30 – 12 Palačinky jako od 

maminky
15. 5. 11 – 12 Mezinárodní den 

rodiny v Uzlíčku
16. 5. 10.30 – 12 Opičí láska a jak 

dítěti škodí (beseda s Miroslavou 
Čermákovou)

23. 5. 10.30 – 12 Recyklujeme: 
rámeček na rodinnou fotografi i

2. 5. 10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma:  Piškotový dort s 
ovocem

4. 5. 8 – 17 RODINA SPOLU U 
STOLU - akce pro celé rodiny

5. 5. 10 – 12 Klub Batole: Spor-
tuje celá rodina

5. 5. 18 – 20 Muzikoterapeutická 
relaxace

6. - 12. 5. TÝDEN PRO FAIR 
TRA DE - prezentace, příběhy, 
ochutnávka, burza receptů

9. 5. 8 – 14 Srdíčko pro mamin-
ku aneb blíží se MEZINÁRODNÍ 
DEN MATEK

11. 5. 8 – 17 DEN pro FAIR 
TRA DE

11. 5. 10.30 - 11.30 FAMILY 
POINT Třebíč: Tvořivé dílničky - 
PRO MAMINKU 

12. 5. 10.30 – 12 Klub Batole:  
Dárek pro maminku

13.5. 9 – 11 FÉROVÁ SNÍDANĚ 
- happening na oslavu Světového 
dne pro fair trade - koná se v parku 
před zámkem

13. - 18. 5. Světový týden respek-
tu k porodu

13. 5. 14 – 17 Tvořivé odpoled-
ne: Voňavé mýdlo 

15. 5. 8 – 14 Klub Miminko: 
Mezinárodní den rodiny 

15. 5. 10 – 11 FAMILY POINT 
Třebíč: Rodina nebo kariéra?

15. 5. 14 – 16 MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autis-
tického spektra 

16. 5. 8 – 14 Ať žije rodina aneb 
SPOLEČNĚ NÁS SPORT BAVÍ

17. 5. 10 – 11.30 FAMILY 
POINT Třebíč: Jak efektivně zvlá-
dat hádky v každé situaci

18. 5. 15 – 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma:  Míchaný zeleninový 
salát 

19. 5. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Důležitost rodinného zázemí pro 
dítě

20. 5. 14 – 17 MEZINÁRODNÍ 
DEN RODINY – RODINA VÍTÁ-
NA

22. 5. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Síla mateřského pouta

23. 5. 8 – 14 RODINA – bezpeč-
né místo

23. 5. 15.30 - 16.30 Dětská sku-
pina

25. 5. 8 – 17 HRA  JE RA DOST
25. 5. 14.30 – 16 Zdravá dílna: 

Loďka se sýrem
25. 5. 18 – 20 Rukodělný kurz: 

Pergamenové záložky
26. 5. 10 – 12 Klub Batole: Hry 

pro rozvoj dítěte 
29. 5. 10.30 – 12 Klub Miminko: 

Rodina a jak o ni pečovat
29. 5. 14 – 16 SPECIFICKÉ 

PORUCHY UČENÍ
30. 5. 8 – 14 Normální je nekou-

řit - akce u příležitosti SVĚTOVÉ-
HO DNE BEZ TABÁKU

31. 5. 15 – 17 OTEVŘENÁ 
ZAHRA DA - téma KREATIVITA
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NOVÁ ŠKODA KODIAQ TAKÉ V SEDMIMÍSTNÉ VERZI

Začněte své cesty plánovat ve větším měřítku. S vozem ŠKODA KODIAQ se totiž před Vámi otvírají zcela 
nové obzory. Inteligentní pohon 4×4 s off-road režimem a sadou panoramatických kamer se stane Vaší 
vstupenkou na místa, kam jste doposud nevkročili. Navíc si KODIAQ můžete vybavit volitelnou třetí řadou 
sedadel. Protože každý zážitek je mnohem intenzivnější, pokud se o něj můžeme s někým podělit.
RECONNECT.

mujkodiaq.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

 OBJEVTE SÍLU
DOSTAT SE KAMKOLIV

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

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO

Brněnská 123
674 01  Třebíč
Tel.: 568 823 853
www.horacke-tr.cz
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videoBoS - videozáznam Vašeho 
svatebního dne, maturitního plesu, 
firemní prezentace. Letecké video a 
foto z kvadrokoptéry. Studiové zpra-
cování - 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 
tisknout levně!  Internetové ceny,   výkup   
prázdných  náplní a dokonce i provize 
pro Vás. www.TREBSERVIS.CZ, tel.: 604 
911 211 (OC Amos – Komenského nám. 
1045/18 – u přechodu naproti Septiku :-)  

SKLO PORCELÁN  ANNA (Karlovo 
nám.17, Třebíč, 1. patro) nabízí široký 
sortiment porcelánu, 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.

Překlady a tlumočení 

Náplně do tiskáren

Sklo, porcelán

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

Služby zahrádkářům

Truhlářství

Koupím

Auto-moto

Ostatní

Zaměstnání

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 parket, 
průmyslové lité podlahy, včetně dodání 
materiálu. www.podlahyvysociny.cz. 
Z. Dvořák, tel.:  775 355 521

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

Podlahářské prácePedikúra, manikúra

Koupím starý nábytek i z půdy, hodiny, 
betlém, hud. nástroje, mince a bank-
ovky, 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

NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
záruka 5 let Tel: 608 700 515 
www.renovacevany.eu

ČIŠTĚNÍ koberců a SEDACÍCH souprav, 
Tel: 608 700 515 
www.cistenikobercutrebic.cz

Prodej sazenic jahod - u polikliniky 
Vltavínská. T : 605 011 214

Koupím STARŠÍ PIVNÍ PŮLLITRY, 
TŘETINKY I CEDULE. VELICE DOBŘE 
ZAPLATÍM.T: 604 723 161

Jste firma, OSVČ a potřebujete cizí jazyk 
pro Vaši práci? vyřídím 85% dotaci na 
němčinu,angličtinu a jiné. 
Konktakt: dotacenacizijazyk@seznam.cz

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.

Zavedená firma nabízí perspektivní 
zaměstnání na pozice: - Skladník a 
řidič vys. vozíku - údržbář a řidič vys. 
vozíku Požadujeme: - střední vzdělání, 
pracovitost,zvládat akutní situace,časovou 
flexibilitu a ŘP sk. B Nabízíme: - firemní 
benefity,zaučení Životopis zasílejte na 
mail: agrozdeva@seznam.cz,info na tel. 
723 192 504

Prodáme byt 1 + 1 v Třebíči v 
OV.Výhodný jako investice. Přímý 
prodej.
T : 603 599 006

Prodám Citroen Saxo 1.1i rv 2001,3dv. 
Loni proveden větší servis, výb. stav. 29 tis. 
Kč. Tel. : 604 735 091.

NADŠENEC koupí Škodu RAPID, 
GARDE, 110R, Spartak, LADA, TATRA, 
Volha, JAWA 350, ČZ, i ND ! 
T: 737 218 032
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Historicky první vítězství v nej-
vyšší soutěži si o prodlouženém 
velikonočním víkendu připsali 
baseballisté Třebíče, když doká-
zali zvítězit v Blansku 4:0. Hlav-
ní trenér Nuclears Jan Gregor byl 
tentokrát spokojený jak s výkony 
nadhazovačů, tak přístupem hrá-
čů na pálce. 

„Devon Barker odházel téměř celé 
utkání a odvedl skvělou práci. Pochvá-
lit musím také pálkaře, kteří splnili to, 
co jsme chtěli. Když jsme měli běžce 
ve skórovací pozici, dokázali jsme stá-
hnout body,“ konstatoval Gregor bez-
prostředně po utkání na hřišti dru-
hého nováčka Extraligy.

Baseballisté slavili historickou výhru

PRVNÍ vítězství, byť na půdě soupeře                                     
, patří k zaslouženým úspěchům extra-
ligového celku třebíčských baseballistů. 

 Foto: Robert Vávra 

Odchovanec meziříčské atleti-
ky Ondřej Rosa přerušil sedmnáct 
let trvající vládu vytrvalců z Nové-
ho Města na Moravě v nejstarším 
přespolním běhu na Moravě. Vzhle-
dem k tomu, že na startu  78. roční-
ku Běhu Lorenzovými sady chybě-

Vládu běžců z Nového Města n. Moravě
přerušil velkomeziříčský Ondřej Rosa

TŘEBÍČSKÉMU půlmaratonu nepřálo počasí, přesto se na trať vydalo 321 
závodníků. Podle jednoho z pořadatelů Tadeáše Mahela se jednalo o rekordní 
účast. Ve čtyřech kategoriích padly rekordy, z vítězství se radoval Petr Hének, 
bohužel zlatá medaile nezůstala v Třebíči. Foto: Antonín Zvěřina

Počasí půlmaratonu nepřálo, 
přesto se běželo i za deště

li dnešní trenér Petr Hubáček (vítěz 
2000 – 2006)i reprezentanti Lukáš  
Kourek (2007 – 2012)a Petr Vitner 
(2013 – 2016), byla cesta k prven-
ství pro nejlepšího z loňské Velké 
ceny města Třebíče otevřená. 

Vzdorovat se mu pokusil loňský 
vítěz závodu dorostenců Karel Kulí-
šek, ale v cíli byl o 3 vteřiny poma-
lejší. Tento další novoměstský talent 
však může navázat na úspěchy svých 
předchůdců v některém z příštích 
ročníků, jak je to i nadále v kategorii 
žen. Mezi nimi totiž loňské prvenství 
obhájila osmnáctiletá Kateřina Pulg-
retová, která tak navazuje na šňůru 
Lucie Maršánové, vítězky z let 2008 
– 2015. 

78. ročník Lorenzových sadů 
zaznamenal i další změny. Pořadate-
lé z bezpečnostních důvodů zkrátili 
trať, aby málokdy vídaných 37 účast-
níků kategorie mužů nemuselo po 
startu sbíhat do lesoparku Lísčí ost-
rou zatáčkou za areálem Horáckého 
fotbalového klubu. Daní za bezpeč-
ný průběh závodu je ukončení po 
léta sledovaného vylepšování traťo-
vého rekordu, jehož možná věčným 
držitelem zůstane Petr Vitner.

Novinku přinesl i souboj mezi 
domácími běžci. Josef Rygl, po řa-
du sezon uznávaný jako třebíčská 
vytrvalecká jednička, sice Lorenzo-
vy sady většinou vynechával, přes-
to bylo překvapením, když po pádu 
v prvním kole prohrál s Michaelem 
Jakůbkem, objevem trenéra Jiřího 
Březny. Celkově se letošního Běhu 
Lorenzovými sady, který zorganizo-
val atletický oddíl Spartaku Třebíč, 
zúčastnilo včetně nesoutěžního běhu 
atletické školky téměř 200 závodníků 
a závodnic. 

Z výsledků 78. ročníku Běhu 
Lorenzovými sady: Muži 4,4 km 
(Memoriál Josefa Popeláře): 1. 
Rosa (Univerzita Brno) 13:23, 2. 
Kulíšek (Nové Město) 13:26, 3. Jaků-
bek 13:37, 4. Rygl 13:42 (Spartak 

Třebíč). Ženy 2,4 km: 1. Pulgreto-
vá (Nové Město) 8:04, 2. Doležalo-
vá (Spartak Třebíč) 9:19, 3. Hrubá 
(Baník Stříbro) 10:03. Dorost 2,4 
km: 1. Kabrda (Nové Město) 7:38, 
2. Janík (Spartak Třebíč) 7:44, 3. 
Koutník (Nové Město) 8:04. St. žá-
ci 1,4 km: 1. Ammer (Žďár) 4:29, 
2. Vokoun 4:31, 3. Březka 4:34 (oba 
Velké Meziříčí) 4:34. St. žákyně 
800 m: 1. Štorková (Spartak Třebíč) 
2:57, 2. Němcová ( Jihlava) 2:59, 
3. Kováčová (Havl. Brod) 3:01. 
Ml. žáci 800 m: 1. Janáček (Žďár) 
2:52, 2. Trojan (Spartak Třebíč) 
2:53, 3. Dočkal (Humpolec) 2:56. 
Ml. žákyně 600 m: 1. Střešňáková 

(Nové Město) 1:52, 2. Machovcová 
( Jihlava) 1:54, 3. Fučíková (Spar-
tak Třebíč) 1:56. Přípravka starší 
hoši 600 m: 1. Dreisig 1:52, 2. Jun-
gr 2:03 (oba Jihlava), 3. Hort (Spar-
tak Třebíč) 2:05. Přípravka starší 
dívky 500 m: 1. Szkanderová (Nové 
Město)1:33, 2. Neumanová 1:36, 
3. Teplá 1:38 (obě Spartak Třebíč). 
Přípravka mladší hoši 400 m: 1. 
Kalda (Spartak Třebíč) 1:29, 2. Štur-
sa (Havl. Brod) 1:30, 3. Janda ( Jih-
lava) 1:38. Přípravka mladší dívky 
400 m: 1. Láníková ( Jihlava) 1:38, 
2. Velebová (Spartak Třebíč) 1:40, 3. 
Kinclová ( Jihlava) 1:41.

 Milan Zeibert

V sobotu se týmy přestěhova-
ly k odvetě na třebíčskou Hvězdu 
a Nuclears si dělali naděje na dal-
ší výhru. Jenže na vítězství před 
domácím publikem si budou muset 
ještě počkat. Diváci, kteří na stadi-
on v chladném počasí dorazili, sice 
měli možnost vidět soustředěný tlak 
domácích, ale bez bodového efektu. 

„Na metách jsme nechali minimál-
ně třináct bodů, a to nám zhatilo lep-
ší výsledek. Bezzubost na pálce pro mě 
byla ještě horší, než chyby v poli,“ uza-
vřel účinkování svého týmu trenér 
Nuclears Gregor. 

Hráči Olympie dokázali potrestat 
errory polařů Třebíče a už po třetí 
směně se ujali vedení 0:5. Nuclears 
sice měli třikrát po sobě obsazené 
všechny mety, ale víc než jeden bod 
nedokázali stáhnout. Blansko si tak z 
Vysočiny odvezlo vítězství 1:6.  -rv-
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Třebíčské noviny

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

tel.: 776 143 134

1. 5. 2017 Ježek Vysočiny, turis-
tický pochod v Jihlavě, start spor-
tovní hala Sokolovská 122, trasy 
pěší 15 - 100 km, cyklo 30 - 100 km. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 7.35, 
8.33 / z Boroviny v 7.39 nebo autobu-
sem  Atom v 7.00, 8.11. Návrat vlakem 
z Jihlavy v 13.30, 14.40, 15.30, 16.40, 
17.30.

6. 5. 2017 Jemnicko: Třebelovi-
ce - kolem Bihanky - Asuán - Tříle-
tý Mlýn - Dobrá Voda - Slavíkovice 
- Lhotice - U Tří koroptví - Hlubo-
ký rybník - Na Vráži - Třebelovice 
(17 km ). Odjezd autobusem z AN v 
Třebíči 8.45 hod. Návrat autobusem z 
Třebelovic 18.15 hod.

6. 5. 2017 Cestou Vysočiny, turis-
tický pochod ve Štokách, start v mys-
livecké chatě, trasy pěší 10 - 50 km, 
cyklo 30 - 80 km. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.09 / z Boroviny 
v 6.12. Návrat autobusem ze Štoků 
v 17.34.

6. 5. 2017 Zpět k pramenům, turis-
tický pochod v Jasenici, start v 8.30 
hod. na návsi u kaple, trasa 12 km. 
Z Jasenice k pamětní lípě, studánka J. 
Pěnčíka, stříbrný důl, jeskyně Jezevčí 
díra, Jestřabí, kovárna v Březce, soutok 
Jelenky a Drchalky, pramen Jasinky. 
Doprava vlastními auty.

8. 5. 2017 Po stopách Josefa 
Toufara do středu ČR, turistic-
ký pochod v Číhošti, trasa libovol-
ná, mezi 10.00 a 15.00 hod. je třeba 
projít přes Číhošť. Doporučujeme 
navštívit střed ČR v Číhošti, kos-
tel a pomník pátera Toufara a stani-
ci ochrany fauny v Pavlově. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 8.33. Návrat 
vlakem z Leštiny v 14.32, 17.11.

8. 5. 2017 Putování hornickým 
krajem, turistický pochod v Zbýšo-
vě, start v Městském kulturním cen-
tru 7.30 - 9.30 hod., trasy pěší 10 
až 30 km, cyklo 10 až 50 km. Tra-
sy vedou přes bývalé doly Ferdi-
nand, Simson, Kukla a kolem vodo-
jemu. Odjezd z Třebíče vlakem z hl. 
n. v 5.42, 7.39, 9.24 / z Boroviny v 
5.36, 7.27. Návrat busem ze Zbýšova 
v 14.25, 15.26, 16.26.

8. 5. 2017 Pochod Župou Pern-
štejnskou, turistický pochod, start 
v sokolovně Tišnov (trasy 24 a 33 
km) a na nádraží ČD v Doubravníku 
(trasy 9 a 18 km), cíl na Pernštejně. 
Trasy vedou přes Lomnici, Sýkořský 
les, Křížovice, Chlébské a Nedvědi-
ci. Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. 
v 5.42, 7.39 / z Boroviny v 5.36, 7.27 
nebo busem v 6.56. Návrat vlakem 
z Nedvědice v 14.01, 16.01, 17.01.

8.-12. 5. 2017 Panstvím Zachari-
áše z Hradce, turistická akce kolem 
Telče, denně pěší trasy 15 - 25 km. 
Pro zájemce je zajištěno ubytování 
i stravování v Telči. Pro odjezd do 
Telče mnoho spojů.

13. 5. 2017 Kolem vodní nádrže 
Seč. Z parkoviště Sečská přehrada 
tunelem k zříceninám hradu Vild-
štejn a Oreb, po břehu přehrady a 
divoké Chrudimky na lávku do obce 
Klokočov a na rozcestí Kamenná 
obec. Zbývá dojít přes náměstí v Seči 
(celá trasa 17 km). Odjezd zájezdo-
vým autobusem v 6.40 až 7.00 z růz-
ných míst Třebíče.

13. 5. 2017 Jarní Eurovýšlap 
Znojmo - Retz, turistický pochod, 
start ve Znojmě na hradě od 8 do 
10 hodin, cíl v Retzu na náměstí ve 
Staré radnic, hlavní Eurotrasa má 
18 km. Do Znojma vlakem z Třebí-
če hl. n. v 6.09 / z Boroviny v 6.12 / 
ze Starče v 7.20. Z Retzu do Znojma 

autobusy pořadateů. Návrat ze Zno-
jma vlakem v 17.02, 18.59.

14. 5. 2017 Cyklovýlet k Hru-
tovu na Prstenec májový: Třebíč - 
Okříšky - Na Kříži - PR Na Podlesích 
s lokalitou českých orchidejé - Prste-
nec májový (20 km), zpět Chaloup-
ky - Radonín - Přibyslavice - Třebíč 
(+24 km). Sraz v 9.00 hodin v Třebí-
či u Kuchyňky.

14. 5. 2017 Po jihlavských sto-
pách Gustava Mahlera, tématic-
ká vycházka s výkladem, start 14.00 
hod. Park Gustava Mahlera Jihlava 
(2 km). Odjezd z Třebíče vlakem z 
hl. n. v 12.33. Návrat z Jihlavy vla-
kem v 16.40, 17.30, 18.40.

20. 5. 2017 Teslácký šotek, turis-
tický pochod v Jihlavě, start od 
vrátnice Tesly, trasy pěší 12 až 50 
km, cyklo 17 až 80 km. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 6.09 nebo 
7.35 / z Boroviny v 6.12 nebo 7.39. 
Návrat vlakem z Jihlavy v 13.30, 
14.40, 15.30, 16.40, 17.30.

20. 5. 2017 Pochod Praha - 
Prčice, turistický pochod, cíl Prči-
ce. Startem tras je Praha (70 km), 
Týnec n. Sázavou (42 km), Pikovice 
(50 km), Čerčany (50 km), Benešov 
(44 km), Bystřice u Benešova (35 
km), Olbramovice (33 km), Voti-
ce (30 km, dětská 23 km), Střezimíř 
(dětská 23 km), Tábor (40 a 30 km), 
Mladá Vožice (35 km), Sedlčany (30 

km), Milevsko (40 a 31 km), Petro-
vice u Sedlčan (30 km), Bechyně 
(44 km).

24. 5. 2017 Cesta pohádko-
vým lesem, Jihlava, pro děti a rodi-
če, začátek ve 14.00 hod. Dětské 
dopravní hřiště U Rybníčků, trasa 
4 km. Odjezd z Třebíče vlakem z hl. 
n. v 12.33. Návrat z Jihlavy vlakem v 
16.40, 17.30, 18.40.

26.-28. 5. 2017 Orlice na káno-
ích. V PÁ příjezd do Kostelce nad 
Orlicí. Na kánoích v SO do Týniště 
nad Orlicí (17 km) a v NE do Třebe-
chovic pod Orebem (16 km) nebo 
Blešna (22 km). Odjezd z Třebíče 
vlakem v 13.24, 15.24, 17.24. Návrat 
vlakem z Třebechovic v 12.19, 14.19, 
16.19.

27. 5. 2017 Vycházka k 75. výročí 
skupiny ANTROPOID ( Jan Kubiš 
a Josef Gabčík): Vladislav -Střížov - 
Slavičky - Dolní Vilémovice - Klučov 
- Hodinovec - Střítež - Třebíč (20 
km). Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. 
v 8.38 / z Boroviny v 8.25.

27. 5. 2017 Krajem pramenů Dy-
je, turistický pochod v Třešti, start 
kulturní dům Fialkova 1, trasy pěší 
10, 25, 35 a 50 km. Trasy vedou na 
Růženou, Velkopařezitý rybník, 
Roštejn a Hodice. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.09 / z Boroviny v 
6.12. Návrat vlakem z Třeště v 14.28, 
16.28, 18.47. -zt-

Za zimy, větru a dešťových i sně-
hových přeháněk zahájili atleti Spar-
taku Třebíč na městském stadioně 
dráhovou sezonu. Závody byly sou-
časně nominací pro Letní olympi-
ádu dětí a mládeže, jíž se zúčastňují 
výpravy jednotlivých krajů. 

Proto bylo nejvíce soutěžících 
v žákovských kategoriích a proto 
se také do Třebíče sjeli atleti z celé 
Vysočiny a dokonce i z jiných kra-
jů. Nejkvalitnější výkony i navzdory 
počasí podali Martin Bartoš v oště-
pu, Tobiáš Dvorský na třístovce a 
mladší žák Adam Havlíček v hodu 
kriketovým míčkem.     

 
Z výkonů atletů Spartaku Tře-

bíč při zahajovacích závodech: 
Dospělí a junioři: 60 m: 1. Růžič-
ková 8,26, 2. Dobrovolná 9,05. 300 
m: 1. Růžičková 45,70, 2. Trojanová 
46,04. 800 m: 1. J. Rygl 2:04,04, 2. 
Janík 2:06,35. 

1500 m: 1. Nezveda 4:48,02. Kou-
le: 1. Vilímek 14,51 – 2. Nováčko-
vá 8,35. Oštěp: 1. Bartoš 53,90 – 1. 
Nováčková 18,91. 

Dorost: 60 m: 2. Šoukal 7,82, 3. 
Víceník 8,12 – 1. Trojanová 8,46, 
2. Jonášová 8,60. 300 m: 1. Dvor-

ský 37,10, 3. Janík 40,36. 800 m: 1. 
Jonášová 2:40,47. 110 m přek: 1. 
Víceník 17,99. 

Výška: 2. Kocur 158, 3. Krpálek 
149. Dálka: 1. Trojanová 443. Kou-
le: 1. Dvorský 11,27 – 3. Kuthano-
vá 9,65. Oštěp: 1. Dvorský 37,27, 2. 
Nováček 28,22, 3. Kocur 26,83. 

Starší žactvo: 60 m: 3. Morong 
7,84 – 3. Všetečková 8,51. 300 m: 2. 
Všetečková 45,19. 1500 m: 2. Fučík 
5:07,39, 3. Michálek 5:27,49. 100 m 
přek: 3. Všetečková 17,35. 

Výška: 3. Š. Rygl 152 – 3. Trn-
ková 138. Koule: 2. Novák ( Jem-
nice) 10,01 – 1. Niederlová 9,39. 
1. Oštěp: 1. Hort 32,99, 2. Š. Rygl 
31,31, 3. Říháček 30,72. 

Mladší žactvo: 60 m: 1. Dob-
rovolný 8,73. 300 m: 1. Fučíková 
49,50, 2. Mikešová 53,81. 800 m: 
2. Fučíková 2:40,11. 60 m přek.: 2. 
Trojan 10,63, 3. Brabec 10,93 – 2. 
Havlíčková 11,78. 

Výška: 1. Dobrovolný 143 – 1. 
Keliarová 138. Dálka: 1. Havlíček 
484, 2. Dobrovolný 460, 3. Trojan 
444 – 3. Jeřábková 415. Kriket: 1. 
Havlíček 62,32, 2. Eliáš 57,05 – 1. 
Keliarová 43,18.

 Milan Zeibert

Atleti zahájili dráhovou sezonu

Druhou dubnovou sobotu vyrazi-
li třebíčští judisté bojovat o medaile 
a získat další závodnické zkušenosti. 
Jedna osmičlenná výprava se vydala na 
Turnaj přípravek do Brna, pro někte-
ré z judistů to byly jejich první závody. 
Nevedli si vůbec špatně, všichni vybo-
jovali umístění na stupních vítězů. V 
kategorii mini mláďat se na druhém 
místě umístil David Svoboda ve váze 
do 32,8 kg. 

V kategorii mláďat obsadili první 
místa Daniel Oborný ve váze do 29,2 
kg a Tomáš Novotný ve váze do 45,2 
kg. Druhé místo získala vynikající 

závodnice Karolína Filipová ve váze do 
45,2 kg spolu se Štěpánem Čermákem, 
který nastoupil ve váze do 52,2 kg. 

Ve skupině mladších žáků vybojovali 
svá umístění David Šuhaj, ten obsadil 
první místo ve váze do 33,7 kg a Mar-
kéta Požárová dosáhla na třetí pozici 
ve váze do 35,6 kg.

Druhá již ostřílená výprava v sesta-
vě Sára Vaníčková a Radek Nechvátal 
se rozjela do Uherského Hradiště na 1. 
kolo Krajského přeboru mladších žáků 
a žákyň. Oba dva závodníci si z Hradiš-
tě odvezli zlaté medaile a nové závod-
nické zkušenosti.    -zt-

TŘEBÍČŠTÍ mladí judisté dobře reprezentují město. Foto: archiv oddílu

Judistům z Třebíče se dařilo
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