
červen

VYDALI SE DO PRAVĚKU. Oslava Dne dětí, tentokráte s podtitulem „Cesta do pravěku“, se uskutečnila v sobotu 27. května v 
třebíčské expozici Cesty časem. Na děti čekali dinosauři ve všech možných podobách – dinosauří omalovánky, hry a soutěže 
pro zdatná dinosauří mláďata, a spousta zajímavých informací o životě předků. Zruční návštěvníci se přenesli do jeskyně, 
kde vlastnoručně vytvořili nástěnné malby, nebo pravěkého domácího mazlíčka. Na oslavu přišlo 536 návštěvníků. 

 Foto: Antonín Zvěřina

Připomínají 
říčku Brtnici

V Edici Vysočina, za podpory Fon-
du Vysočiny, bude ve středu 21. 
června od 17 hodin v třebíčském 
Knihkupectví Trojan zájemcům 
předvedena reprezentativní publika-
ce Zlatonosná říčka Brtnice. Auto-
ři ji sledují od rozhledny Mařenka, 
kde pramení, až po soutok s Jihla-
vou. Čtenáři se mimo jiné dočtou i o 
dobývání zlata v tomto toku. Autoři 
připomínají fl óru i faunu, a částečně 
i současnost dotčených 17 obcí. Sou-
částí knihy je i 41 pověstí.  -zt-

Přednáška se 
zaměří na pouti

Přednáška Pavla Karase o pouti 
do řeckých pravoslavných klášterů s 
názvem „Hora Athos – místo mod-
litby, kde se zastavil čas“ se uskuteční 
ve středu 7. června v 19 hodin v sále 
Infocentra u baziliky sv. Prokopa v 
Třebíči. Doplní ji bohatá fotodoku-
mentace. Zváni jsou farníci i široká 
veřejnost.   -zt-

Město musí označit zahrádkář-
ské kolonie, čísla chatám přidělí 
na požádání. 

 Antonín Zvěřina

V loňském roce požádala majitelka 
rekreačního objektu v zahrádkářské 
kolonii městský úřad v Třebíči o při-
dělení evidenčního čísla. Ačkoliv se 
město snažilo najít cestu, jak tomu 
zabránit, ministerstvo vnitra je upo-
zornilo, že to musí učinit. 

„Léta jsme měli praxi, že se těmto 

objektům taková čísla nepřidělova-
la,“ sdělil starosta Pavel Janata (KU-
ČSL). Upozornil, že zákon o byd-
lení je v podstatě benevolentní a 
umožňuje bydlení i v místech, jako 
je zahradní chata. „My z přidělení čís-
la nejsme nadšení, protože musíme do 
registru zanést adresní místo,“ nazna-
čil Janata. 

Přidělením čísla povinnosti radni-
ce nekončí. Město musí jednotlivé 
zahrádkářské oblasti označit, stej-
ně jako ulice. Vedení města hleda-

lo optimální řešení, a rozhodlo se 
využít současné pojmenování kolo-
nií a učinit z nich ofi ciální názvy. 

Následovat pak bude přidělování 
evidenčních čísel jednotlivým objek-
tům. „Zatím nevíme, kolik lidí o něco 
takového požádá. Rozhodně nic tako-
vého nebudeme provádět plošně,“ pro-
hlásil Janata. Netajil, že to může způ-
sobit potíže, například s vyvážením 
odpadů, se zpřístupněním objektu 
v zimě, či s doručováním pošty. 

 (Pokračování na str. 3)

Označí zahrádkářské kolonie 
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Domovinka 
přivítá léto

Vítání léta pořádá třebíčská Domo-
vinka ve svém sídle v ulici Gen. 
Sochora ve středu 21. června. Jedná 
se o akci pro veřejnost, která začíná 
v deset hodin. Hudební doprovod 
zajistí manželé Moulisovi.  -zt-

Žáci a studenti se v Třebíči 
Borovině dozvěděli, že 
na Vysočině je příležitostí 
dostatek. 

 Antonín Zvěřina

Když se řekne „fortel“, většinou 
si představíme kvalitně odvedenou 
práci, na níž je vidět, že ten, kdo 
ji vykonal, jí rozumí a je pro něj i 
koníčkem. A přesně to byla také 
myšlenka veletrhu fi rem a pracov-
ních příležitostí FORTEL 2017, kte-
rý se konal v areálu bývalé obuvnic-
ké továrny v Třebíči-Borovině.

Na veletrhu, jehož pořadatelem 
byla Krajská hospodářská komora 
Kraje Vysočina (KHK KV), a part-
nery Kraj Vysočina, Borovina ži-
vá dodnes, město Třebíč, Úřad prá-
ce ČR, Střední průmyslová škola 
Třebíč, TT S energo a EKOBIOE-
NERGO, jenž je zřizovatelem Eko-
technického centra Alternátor, se 
prezentovaly fi rmy a střední školy z 
celého Kraje Vysočina. 

Jednalo se již o druhý ročník této 
akce. První FORTEL se konal v roce 
2015, přičemž tenkrát jej pořádala 
Okresní hospodářská komora Tře-
bíč (OHK Třebíč). Tehdy i letos byl 

veletrh určen i žákům vyšších roční-
ků základních škol, kteří si tak mohli 
zjistit informace o možnostech své-
ho budoucího uplatnění.

„Jsem rád, že letos veletrh dostal 
krajský rozměr, a že Kraj Vysočina se 
na něm značnou měrou podílí,“ sdě-

lil předseda KHK KV Richard Hor-
ký při slavnostním zahájení. „Osobně 
si myslím, že jednou z nejdůležitějších 
věcí v životě je setkávání a vzájemná 
komunikace,“ doplnil. 

Vyjádřil radost, že se žáci, kteří tam 
přijdou, setkají se zástupci fi rem a 

středních škol. Dozvědí se, jaké obo-
ry mohou studovat v Třebíči i v kraji, 
a zároveň také uvidí, jaké jsou v kraji 
fi rmy. Jedná se o fi rmy špičkové, kte-
ré tak nabízí řadu možností k práci, a 
navíc i naplnění života v podobě kul-
tury, sportu nebo čistého životního 
prostředí. 

„Chceme ukázat, že Vysočina i Třebíč 
jsou krásné, a tak není potřeba podlé-
hat lákavým možnostem třeba v Pra-
ze či v zahraničí. A osobně chci Kraji 
Vysočina a městu Třebíč poděkovat za 
podporu tohoto veletrhu a rozvíjející se 
spolupráci,“ zdůraznil Horký.

„Potřebujeme i šikovné řemeslníky, 
kterých je na pracovním trhu značný 
nedostatek. Podle průzkumu, který loni 
představila KHK KV, naprostá většina 
deváťáků míří na obory s maturitou. 
Mnozí si ale neuvědomují, že dobrý 
řemeslník si často vydělá mnohem více 
než středoškolák,“ sdělil Horký.

Krásné počasí po oba dny, i atrak-
tivní program přilákaly na akci cel-
kem 3900 návštěvníků, přičemž 
1500 jich do Boroviny zavítalo v 
pátek a 2400 v sobotu. Areál, který 
prochází revitalizací, tak opět ožil 
velkou akcí, která beze zbytku napl-
nila zdejší mott o: „Borovina živá 
dodnes“.

Veletrh nabídl příležitosti k práci

VELETRH fi rem a pracovních příležitostí FORTEL 2017 se uskutečnil poslední 
víkend v květnu, v Třebíči-Borovině. Foto: Mirka Čermáková 

 

Model vnitřního města od Stani-
slava Vršky, umístěný v předsálí diva-
dla Pasáž, se rozšíří o čtvrť Stařeč-
ka z roku 1835. Bude zdarma volně 
přístupný pro všechny návštěvníky 
akcí, které se tam konají. Proto se 
nedá odhadnout, kolik lidí si dosa-
vadní model, bez Stařečky, prohléd-
lo. Radní Pavel Heřman pozname-
nal, že současné umístění považuje 
město za dočasné. 

„Hledáme místo poblíž památek 
UNESCO, kde by byl model pří-
stupný samostatně,“ poukázal. Tak 
tomu je u modelu Židovského měs-
ta v Zadní synagoze. Heřman věří, 
že se tuto záležitost podaří v brzké 
době vyřešit. 

Netajil, že město má určitou 
představu, ale jedná se o technic-
ky náročnou záležitost. „Nechci 
předjímat, nechme si to budoucna 
jako překvapení,“ přiznal Heřman. 

Doplnil, že model nemá v majetku 
město, ale má ho zapůjčený od fir-
my Kapucín. 

Pokud by mělo být vnitřní město 
zhruba z poloviny 19. století kom-
pletní, muselo by se doplnit o čtvrť 
Jejkov. „Což by znamenalo ještě větší 
prostor pro umístění,“ sdělil Heřman. 

Připustil, že nyní záleží na Sta-
nislavu Vrškovi, zda se do modelu 
Jejkova pustí. „V současné době je 
o jeho osobu velký zájem,“ naznačil 
Heřman. „I ze zahraničí,“ doplnil 
místostarosta Milan Zeibert. 

„Otázka je, zda v takové konkurenci 
dokážeme obstát,“ přemítal Heřman. 
Viděl různé modely měst, ale tře-
bíčský je naprostý unikát. Odhad-
ní cena činí částku přesahující dva 
miliony korun - bez Stařečky. Město 
uvažuje i o odkoupení celého mode-
lu od fi rmy Kapucín.   -zt-

Model rozšíří StařečkaOpraví silnici 
do Vladislavi 

Odbor dopravy a komunálních 
služeb městského úřadu v Třebíči 
upozorňuje řidiče, že na silnici I/23, 
v úseku od konce Třebíče směrem 
k Vladislavi, k lokalitě Táborský mlýn, 
začala oprava komunikace. Potrvá 
do 15. srpna. Provoz tam bude řízen 
semafory. Investorem opravy je Ředi-
telství silnic a dálnic. -zt-

Most v Poušově
svítí novotou

Most přes řeku Jihlavu v Poušově 
opravila třebíčská radnice. Most, tak-
zvaný bailey bridge, byl osazen nový-
mi přejezdovými prahy, dostal nový 
nátěr, a byla vyměněna výdřeva. Na 
přilehlé silnici směrem k rybníku 
Kuchyňka byly opraveny výtluky a 
lokálně proveden nástřik asfaltovou 
emulzí. -zt-

Obdrželi další cenu
Další cenou se může pochlubit 

město Třebíč. Získalo krajskou dru-
hou cenu ve své kategorii v soutěži 
Podnik přátelský rodině. Kraj tuto 
soutěž vyhlásil podruhé. „Je to takové 
pokračování naší politiky, když už jsme 
obdrželi titul Město přátelské rodině,“ 
poukázala místostarostka Marie Čer-
ná. Netajila, že městský úřad v této 
oblasti musí jít příkladem.  -zt-

V sobotu, 3. června 2017, proběh-
ne v Zadní synagoze komponova-
ný večer, jehož hlavní hvězdou bude 
židovský kytarista Bobby Root-
veld, který po celém světě propagu-
je moderní židovskou kulturu, kte-
rá není v Třebíči ještě příliš známá. 
Bobby Rootveld se také věnuje výu-
ce hry na klasickou kytaru a tak spo-
lečně s ním vystoupí žáci kytarového 
oboru Základní umělecké školy Tře-
bíč. Během večera se představí také 
dramatický a taneční obor ZUŠ se 
svými vystoupeními na téma židov-
ských tradic a kultury. 

Celý večer tak bude probíhat v 
duchu setkání židovských tradic s 
moderní židovskou hudbou, umě-
ním a podpoře mladé generace v 
umělecké činnosti. Akce bude probí-

hat v rámci doprovodného programu 
multižánrového festivalu Zámostí 
2017. Akci podporuje město Třebíč 
grantem z programu Zdravé město a 
MKS Třebíč.

Místo konání: Zadní synagoga, 
Subakova 1, Třebíč.

Koncert „Bobby dětem“

Vstupné: dobrovolné

„BOBBY DĚTEM“



STRANA  3 TN - ČERVEN 2017Aktuality

Označí zahrádkářské kolonie 
(Dokončení ze str. 1)

„Každý, kdo bydlí na zahradě, musí 
počítat s tím, že bydlí na zahradě, niko-
li ve městě,“ zdůraznil Janata. Největší 
problém vnímá u odpadů, kdy přihlá-
šený obyvatel musí platit poplatek za 
likvidaci odpadů a může požadovat 
jejich odvoz.

Číslování kolonií ještě muselo schvá-
lit zastupitelstvo. Návrh usnesení před-
ložil tajemník Vladimír Kazda pod 
názvem Pojmenování zahrádkářských 
kolonií a přidělování evidenčních čísel 
stavbám pro rodinnou rekreaci.

Připomněl, že původně, podle sta-
vebního zákona č. 50/1976 Sb., byly 

zahrádkářské chaty označovány jako 
objekty pro individuální rekreaci. 

„Podle tohoto zákona zahrádkářská 
chata nebyla určena k přebývání, rekre-
ačnímu bydlení, ale byla určena pouze 
pro individuální rekreaci, v rozsahu skla-
dování zahrádkářských potřeb a provi-
zorního dočasného úkrytu před nepřízni-
vými povětrnostními vlivy,“ poznamenal 
Kazda.

To vše změnily zákony z roku 2000 
a 2006, které městům a obcím tyto 
objekty přikazují označit evidenčními 
čísly. Netajil, že město využije stávají-
cí pojmenování 31 kolonií, ze kterých 
se stanou ofi ciální názvy. Před ně se 

pouze přidá zkratka ZK, zahrádkářská 
kolonie.  

Doplnil, že zastupitelé také musí 
odsouhlasit vzor tabulek. „Myslím si, 
že se příliš neliší od běžného značení,“ 
podotkl Kazda. Naznačil, že v rozpoč-
tu se počítá z částkou 60 tisíc korun. 
Projednávání zlehčil Richard Štork 
(Třebíč Občanům), který vyzvídal, 
zda kolonie J. Fučíka nese pojmenová-
ní po skladateli, či odbojáři. „Přiznám 
se, že jsme po tom nepátrali, chtěli jsme i 
tady ponechat původní označení,“ odvě-
til Janata. Bod odsouhlasilo všech pět-
advacet přítomných zastupitelů.  

Třebíč se zařadila do Dobro-
volného svazku České dědictví 
UNESCO.

 Antonín Zvěřina

Město Třebíč je členem Dobrovolné-
ho svazku České dědictví UNESCO. 
Ten vznikl ještě před zapsáním třebíč-
ských památek na seznam. Po tom-
to aktu se do svazku začlenilo. „Tato 
instituce má za cíl upozorňovat vládu a 
příslušná ministerstva, že v této oblasti 
máme závazky mezinárodního charak-
teru o ochraně památek,“ naznačil radní 
Pavel Heřman. 

Svazek sdružuje obce, které ma-

jí podobnou problematiku, také ma-
jí památku nebo památky UNESCO, 
a ty si také navzájem mohou předávat 
zkušenosti. Také vydávat společné pro-
pagační materiály. Heřman netajil, že 
svazek by chtěl dosáhnout také toho, 
aby se stát na památky UNESCO díval 
jako na něco ojedinělého. 

Přiznal, že způsob ochrany těch-
to památek v jednotlivých státech se 
různí, neexistuje jednotný model. Na 
druhou stranu - sousední Německo 
podporuje památky UNESCO velice 
štědře. Jedná se o speciální dotace. 

Místostarostka Marie Černá doplni-
la, že vstřícně se k městům s památka-
mi UNESCO chová Kraj, který pravi-

delně uvolňuje příspěvek ve výši 300 
tisíc korun. I když to dříve byl milion 
korun. „Musíme si uvědomit, že Kraj 
Vysočina má tři památky UNESCO. 
Nejvíc ze všech krajů v republice,“ zdů-
raznila Černá. Netajila, že příspěvek 
převážně slouží na propagaci. 

Heřman podotkl, že na seznam 
UNESCO se dostala, vedle bazili-
ky sv. Prokopa, také budova zámku 
s muzeem, které díky dotaci prošlo 
rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní je na 
řadě bazilika, ale tady se budou pro-
vádět jen dílčí kroky při jejím zacho-
vání.

„Myslím si, že památky UNESCO 
dokážeme udržet v přijatelném stavu,“ 

uvedl Heřman. Připustil, že město 
se snaží na údržbu památek získá-
vat dotace z ministerstva kultury i 
Evropské unie. I když to vždy zna-
mená fi nanční spoluúčast. 

Naznačil, že by město potřebovalo 
i lepší zázemí pro návštěvníky, par-
kovací místa, či sociální vybavení. 
Černá poukázala, že většina objek-
tů v zónách UNESCO nepatří měs-
tu, ale převážně je vlastní soukromí 
vlastníci. „I ty se snaží radnice fi nančně 
podporovat,“ zdůraznila Černá. Nastí-
nila, že mnohem lépe jsou na tom 
města, která mají na seznamu jednotli-
vou stavbu, než Třebíč, která má celou 
čtvrť. 

Památky by potřebovaly víc peněz

DEN DĚTÍ se uskutečnil v sobotu 27. května v Borovině okolo Domu dětí a mlá-
deže a Ekotechnického centra Alternátor. Jednalo se o velmi úspěšnou akci, které 
zúčastnilo zhruba 1500 účastníků.  Foto: Antonín Zvěřina

Děti se dobře bavily

Připravený bohatý 
program

Den pro společný úsměv se usku-
teční ve středu 7. června v areálu 
Denního rehabilitačního stacionáře 
v Družstevní ulici v Třebíči. Začíná v 
9 a končí v 17 hodin. Po celý den je 
připravený bohatý kulturní program, 
skákací hrad, dílničky a oheň na opé-
kání buřtů.   -zt-

Víkend otevřených zahrad se 
dotkne školní přírodní zahrady při 
Základní škole Kpt. Jaroše v Třebí-
či. Zahradu mohou zájemci navští-
vit v sobotu 10. června od 13 do 18 
hodin. Škola podala na jaře 2014 
úspěšně projekt „Přírodní zahrada je 
náš kamarád“.

Projekt se zaměřil zejména na 
oblast výchovy a vzdělávání, cílem je 
nabídnout pestrou škálu aktivit, aby 
si cestu k přírodě nenásilnou for-
mou našlo co nejvíce dětí, případně 
i jejich rodičů.

Do projektu Přírodní zahrada 
je náš kamarád se různou měrou 
zapojili všichni žáci základní a děti 
z Mateřské školy Duha, která sídlí 

Škola otevře svou zahradu
v budově školy. Všichni se podílí na 
průběžné údržbě zahrady, využíva-
jí nově vytvořenou naučnou stezku 
a výukové materiály, starší žáci pře-
dávají své zkušenosti menším dětem 
při organizaci akcí pro I. stupeň a 
mateřskou školu.   -zt-
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Opravují se 
Říční lázně 

Dotaci z Programu záchrany archi-
tektonického dědictví minister-
stva kultury obdrželo město Třebíč 
na úpravu Říčních lázní v prostoru 
koupaliště Polanka. Starosta Pavel 
Janata vysvětlil, že první etapa pra-
cí proběhla v loňském roce. Další se 
plánuje v roce příštím. 

Letošní etapa se zaměří na nové 
nátěry. Janata doplnil, že práce 
začnou po letní sezoně. Částečnou 
rekonstrukcí šatny prošly v roce 
1992, v souvislosti s pořádáním sou-
těže Hry bez hranic. Celkové náklady 
na nynější rekonstrukci činí zhruba 
čtyři miliony korun.  -zt-

Termíny:
10.–14. 7. 2017 – program je koncipován jako celodenní,

včetně stravy, ubytování a volnočasových aktivit
Cena 4 700 Kč

17.–21. 7. 2017 – program od 8.00 do 16.00 hodin
Cena včetně stravování 2 500 Kč

Program bude rozšířen o videotvorbu, práci s 3D programy,
sítotisk, design interiéru, design oděvů a doplňků

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín

HELE
ART

WEEK
letní příměstský tábor

Více informací na tel. 725 727 097 nebo skola@helenin.cz

kresba / malba / grafické techniky

U3V

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tosltého 16, Jihlava

Z bohaté nabídky programů vybíráme: 

Pracujeme s počítačem
Digitální fotografie
GPS a geocaching
Grafika a prezentace na webu
Genealogie – rodopis
Jazykové kurzy
Chytrý mobil s Androidem
Právní minimum
Tréning mozku
Základy psychologie
Neznámý svět financí a další

1. 6. 2017

 

nabízí studium seniorů na 
Univerzitě třetího věku (U3V)

se zahájením v akademickém roce 2017/2018

u3v.vspj.cz

Autíčka, letadélka, rakety, rytíři, 
domečky, či velké zámky a hrady, to 
vše lze spatřit v Ekotechnickém cen-
tru Alternátor v Třebíči. Samozřej-
mě se jedná o modely, a o průřez 
toho nejlepšího, co vyšlo v legendár-
ních „déčkách“ časopisu ABC. Tedy 
vystřihovánkách, milovaných milio-
ny chlapců a děvčat.

Časopis poprvé vyšel v roce 1957, 
vystřihovánky začaly v časopise 
vycházet o pět let později. Tou zcela 
první byl model Gagarinovy rakety 
Vostok, na dnešní dobu celkem jed-
noduchý – ale tradice, po níž násle-
dovaly tisíce dalších modelů, tím 
byla zahájena, a trvá dodnes. Pro-
to je výstava sestavena chronologic-
ky: od již zmíněného Vostoku až po 
dnešek. Pro návštěvníky Alternátoru 
je zdarma k dispozici i aktuální číslo.

„Pro mě je ábíčko kultovním časopi-
sem,“ prozradil při zahájení předseda 
spolku EKOBIOENERGO Richard 
Horký, coby zřizovatel Alternátoru. 
„V současné době se navíc nedostává li-
dí v technických oborech a ABC, pod-
le mě, přispívá k tomu, aby děti měly o 
techniku zájem,“ doplnil.

Na výstavě však nejsou k vidění 
pouze stovky kusů vystřihovánek, 
ale také ukázky proslulých komiksů, 
Strážce, Příběhy malého boha, Krua-
nova dobrodružství, Galaxie, Tvrz a 
další.

„Komiks je velký fenomén, který se 
pojí s ábíčkem,“ vysvětlil šéfredak-

tor časopisu Zdeněk Ležák. „Ten 
má tradici od prvního čísla, a pokra-

čuje dodnes. Kromě vystřihovánek a 
komiksů zde můžete ale také vidět růz-

VÝSTAVA vystřihovánek z z časopisu ABC začala v třebíčském Alternátoru. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Začala výstava věnovaná časopisu ABC
né artefakty vztahující se k ábíčku,“ 
naznačil.

Zdeněk Ležák výstavu připravil 
společně s jedním z největších sbě-
ratelů ábíček, Josefem Kropáčkem. 
Ten se může pochlubit nejen tím, že 
má všechny díly časopisu, ale také 
doslova encyklopedickými znalost-
mi o každém modelu.

Časopis za totality platil také za 
jakéhosi pomocníka v tom, jak pře-
konat potíže s nedostatkem spotřeb-
ního zboží. Mládež chtěla fotografo-
vat – leč fotoaparáty nebyly, anebo 
pro ně byly fi nančně nedostupné. 
Totéž třeba s rádiem. V ábíčku proto 
vyšla vystřihovánka dnes již legen-
dárního fotoaparátu Dirkon, který 
pracoval čistě na bázi camery obs-
cury, nebo návod na sestavení rádia 
Máj, i třeba i Diana. I tyto zajímavos-
ti, které řadu dětí přivedly k techni-
ce, jsou na výstavě také vystaveny.

Součástí výstavy je interaktivní 
část, kde návštěvníci mohou sklá-
dat a lepit papírové město. Jedná se 
o velmi jednoduché vystřihovánky, 
například v podobě hranolů či válců, 
které děti mohou obarvit pastelkami 
a navzájem si je slepit k sobě. 

Na ploše 7 x 3 metry by tak postup-
ně mělo vyrůst množství domečků, 
krajina, auta a další objekty – sice ne 
tak dokonalé jako z běžných „ábíč-
kovských“ vystřihovánek, ale přesto 
velmi pěkných.

Výstava potrvá do 30. září. -zt-

Jedenadvacátý ročník hudebního 
a kulturního festivalu Zámostí se na 
Podzámecké nivě, Židovské i dalších 
místech Třebíče  odehraje v pátek 2. 
a v sobotu 3. června, jako vždy v prv-
ní červnový víkend. Zámostí nabíd-
ne jak staré známé a oblíbené tváře, 
tak neohrané a zajímavé kapely. 

Do Třebíče se těší i jedna z hlav-
ních tváří letošního Zámostí, kla-
denská kapela Zrní. 

„Do Třebíče jezdíme často a rádi. To 
město má specifi ckou, kouzelnou atmo-
sféru, a tak se těšíme, že si třeba zase 
projdeme nový, ještě neprozkoumaný 
místa. Na Zámostí zahrajeme urči-
tě většinu věcí z nový desky Jiskřící. Je 
zábavný hrát nový písničky, je to jako 

baterka, kterou jsme si vytvořili, a teď 
nás nabíjí,“ říká zpěvák Zrní Honza 
Unger. 

Ten, kdo si koupí vstupenku, se 
může těšit kromě programu na Pod-
zámecké Nivě na spoustu dalšího. 
S páskou Zámostí na ruce budou 
moci lidé do divadla, na městskou 
věž, uvidí dokumenty z Jednoho 
světa, zažijí taneční workshop pod 
vedením manželů Fenčákových a 
piknik v zámeckém parku ve spo-
lupráci s Piknikovým klubem a 
sdružením Nevypusť duši, nebo pů-
jdou na výstavy. 

Ta stěžejní, tedy Open Per4man-
ce, se díky spolupráci Zámostí a 
Muzea Vysočiny Třebíč vrací na 

zámek. „Výstava bude otevřená až 
do neděle 2. července. V době konání 
festivalu bude pro návštěvníky s pás-
kou vstup zdarma, a otevírací doba 
se prodlouží až do 19 hodin,“ zve na 
výstavu Milan Žížal Maxa z organi-
začního týmu Zámostí.

Největší částí doprovodného pro-
gramu Zámostí bývá v posledních 
letech „Zámostí v modrém“, které 
oživuje Židovskou čtvrť, a přijít se 
na něj může zdarma podívat kaž-
dý. „Co přesně v ulicích bude, nepro-
zradím, myslím, že je dobrý se nechat 
trošku překvapit. Zámostí v modrém se 
snažíme dělat tak, abych bylo pořád co 
objevovat,“ dodává Maxa.   -zt-

Nivu rozezní festival Zámostí
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PRODEJNA
TUZEMSKÝCH
POTRAVIN

V současné době se mnoho z nás snaží pečlivě 
vybírat potraviny, které nakupujeme pro sebe 
a svou rodinu. Současným trendem je návrat 
k tuzemské produkci, kterou nabízí také 
prodejní koncept RYNEK. Na pultech naleznete 
čerstvé vepřové, hovězí, kuřecí maso a uzeniny. 
Mléčné výrobky, tradiční polotvrdé sýry, čerstvé 
máslo či jogurty pocházejí z LACRUMu ve 
Velkém Meziříčí. Ovoce a mošty jsou ze 
Znojemska, brambory z Vysočiny, jižní Moravy 
a Beskyd. Nabídku doplňuje tuzemský med 
a kvalitní moravské víno. Vedle vysoké kvality je 
v prodejnách RYNEK prioritou především 
tuzemský původ nabízeného zboží.

Více informací o sortimentu a kompletní přehled 
prodejen naleznete na www.agrorynek.cz nebo 
na www.facebook.com/prodejnyRynek.

Přijďte za námi! Prodejna RYNEK, Hrotovická 153, Třebíč
Prodejní doba: Po–Pá 7:00–18:00 Tel.: 607 005 517
 So 7:00–11:00 E-mail: trebic@agrorynek.cz

OTEVŘENO
I V SOBOTU 

8–12 hodin
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Studentka třebíčského 
gymnázia Tereza Šanderová 
nezná slovo nuda. 

 Antonín Zvěřina

Je to drobná dívka, štíhlá jako 
proutek, která je na svůj věk neuvě-
řitelně agilní. Studentka 3. ročníku 
třebíčského gymnázia Tereza Šande-
rová nezná slovo nuda. 

Baví ji vše, co souvisí s notnou dáv-
kou adrenalinu. Šplhá po horách, 
zkusila dokonce létat s rogallem, 
nebála se skoku s padákem, učaroval 
jí windsurfi ng a motokáry. 

Není jí cizí ani bojový sport. Hra-
je na kytaru a loni začala chodit do 
houslí. Ale především je herečkou 
třebíčského amatérského divadla, s 
názvem Ampulka. Také herectví je, 
podle ní, pořádný adrenalin.

Od dětství
„K divadlu mě to táhlo od dětství,“ 

přiznává osmnáctiletá Tereza z Tře-
bíče. „Bavilo mě recitovat, předvádět 
se ostatním, zúčastňovala jsem se růz-
ných soutěží, a v roce 2012 jsem se sta-
la členkou Ampulky. Na svoji hereckou 
šanci jsem musela trpělivě čekat, ale 
jak se říká, kdo si počká, ten se dočká,“ 
směje se Tereza.  

Příležitost přišla před dvěma roky, 
v pohádce Malá čarodějka, kde hra-
je hlavní roli čarodějky Joly. Kouzel-
nickým nadáním dokáže dát na frak 
zlé čarodějnici Xénii a zachrání svoji 
zakletou mámu Jolandu.

„Dětem se tahle pohádka moc líbí, 
stejně jako Čertův mlýn, kde hraji hod-
nou Barku, která slouží na statku zlé 
statkářky. Hrát pohádky je sice moc 
pěkné, ale každá herečka čeká na svoji 
roli s velkým „R“,“ přiznává Terka.

S radostí přijala roli hraběnky Adri-
eny Valdštejnové v příběhu, který 
vypráví o nuceném odchodu hrabě-
cího páru z třebíčského zámku po 
konci druhé světové války.  

„Hrajeme na zámku, s ostatními 
členy Ampulky, vždy jednu sobotu v 
měsíci po celý rok, a zájem veřejnosti 
je pořád velký. Prohlédnout si přitom 

obnovené místnosti třebíčského zámku, 
to už opravdu stojí za to přijít,“ zve 
další návštěvníky Tereza.

Každým rokem se v Třebíči kona-
jí historické Slavnosti tří kápí. Sou-
částí oslav je historický průvod osví-
cený loučemi. V přední linii jede na 
koni král Jan Lucemburský, královna 

Eliška a jejich syn Karel IV.  Tereza 
se drží v sedle s noblesou opravdové 
královny.  

Zpočátku se bála
„Zpočátku jsem se trochu bála, aby 

se kůň nesplašil, protože projíždíme 

úzkými uličkami židovského města, 
zapsaného na seznam památek UNE-
SCO, potom Karlovým náměstím, 
které ze všech stran lemují davy lidí. 
Čestné salvy před radnicí mohou koně 
vyplašit, ale zatím jsme to oba vždy 
zvládli,“ těší Terezu Šanderovou.

V závěru loňského roku se Terka 
probojovala mezi kompars, který si 
v ulicích židovského města v Třebíči 
zahrál ve fi lmu Zádušní oběť podle 
scénáře Vladimíra Körnera. 

Film je situován do počátku 20. 
století. Diváky zavede do malé-
ho českého městečka, kde komisař 
Mondl, v podání Milana Kňažka, 
pátrá po sériovém vrahovi mladých 
mužů. Z celkového počtu 21 dnů 
strávili fi lmaři v židovské čtvrti devět 
natáčecích dní.  

„Byl to neskutečný zážitek, i když 
jsem každý den promrzla až na kost. 
Tahle zkušenost ale stála za to. Začí-
nalo se brzy ráno, končilo se pozdě 
večer. Při výběru do komparsu se mas-
kéři dohadovali, zda jsou moje vlasy od 
přírody zrzavé. Nejsou!“ vzpomíná.

V roce 2014 vyhrála projekt 
DreamCatcher, a tím zajistila diva-
dlu světelnou techniku. Letos v dub-
nu společně s hereckým kolegou 
Jakubem Škrdlou obhájila projekt na 
Festival amatérských kapel (FAK). 
Výsledkem jejich snažení jsou pení-
ze na realizaci akce 30. července v 
divadle Ampulka.

Piluje novou roli
V současné době Terka piluje roli 

služebné a falešné milenky ve hře 
Marca Camolett iho: A do pyžam! 
Premiéra by měla být ještě před 
prázdninami. 

„Role s trochu větším „R“ je koneč-
ně tady!“ těší studentku, která bude 
příští rok maturovat, a když bude 
mít trochu toho štěstíčka, bude z ní 
jednou velká herečka.

Že jí nechybí odvaha, o tom svědčí 
její životní krédo, které si půjčila od 
Charlese Bukowského: „Svět patří 
těm, kteří se nepo…“

Tereza: Herectví je pořádný adrenalin

TEREZA ŠANDEROVÁ jako hraběnka Adriena Valdštejn.
 Foto: archiv divadla

U třebíčského zámku se usku-
tečnil piknik na podporu lokál-
ních a fairtradových pěstitelů. Sešlo 
se na něm během dopoledne přes
70 lidí. Na dekách si pochutnávali 
na fairtradové kávě a brownies, kte-
ré napekli studenti Obchodní akade-
mie a Hotelové školy Třebíč.

Nechybělo ani pečivo z pekárny 
Klas, výborná domácí ředkvičko-
vá pomazánka a další dobroty. Lidé 
tak dali najevo, že je zajímá, kdo a 
za jakých podmínek pro ně plodi-
ny pěstuje. Piknik s názvem „Férová 
snídaně NaZemi“ proběhl v Třebíči 
již posedmé. Koná se druhou květ-
novou sobotu ve Světový den pro 
fair trade. 

„Férovou snídani“ přišel osobně 
podpořit i místostarosta Vladimír 
Malý, politik Zdravého města, a také 
místostarostka Marie Černá s dce-
rou, která pomáhala na radnici fair 

trade prosadit.
Atmosféru snídaně si pochva-

lovala i mladá rodinka s dětmi. 
Vyzkoušeli si i hru na různé hudeb-
ní nástroje z celého světa. Ty na akci 
přivezl muzikoterapeut Pavel Štan-
dera. Nechyběla ani ukázka cvičení 
taj-či. 

„Každý, kdo za námi přišel, mohl 
ochutnat výbornou fairtradovou kávu. 
Pro zájemce ji připravovaly pracovni-
ce třebíčského muzea,“ prozradila jed-
na z organizátorek za Zdravé město 
Třebíč, Iveta Ondráčková. „Máme 
zde i mladý pár, ze kterého je dnes již 
rodina. Jako mladí lidé s námi začínali 
snídat už před 7 lety, kdy akce probí-
hala ještě na Hrádku. Časem se vzali, 
a dnes mají dvě krásné děti,“ doplnila.

Co je „fair trade“?
„Fair trade“ je obchod založený na 

partnerství. Lidem ze zemí Afriky, 

Asie a Latinské Ameriky dává mož-
nost uživit se vlastní prací za důstoj-
ných podmínek. Zemědělci dostávají 

spravedlivě zaplaceno, pěstují rostliny 
s ohledem na životní prostředí, a jejich 
děti mohou chodit do školy.  -zt-

FAIR TRA DE snídani u třebíčského zámku letos přálo počasí.
 Foto: Antonín Zvěřina

Piknikovali na podporu pěstitelů
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OD DĚTSTVÍ Tomáš Nováček snil o tom, že se stane varhanářem.
 Foto: archiv T. Nováčka

Tomáši Nováčkovi se splnil dětský sen, 
stal se profesionálním varhanářem

Jako malý kluk pozoroval 
Tomáš varhaníky, v dospělos-
ti se stal varhanářem.

 Antonín Zvěřina

Varhany učarovaly Tomáši Nováč-
kovi z Třebíče již od dětství. „V dětství 
jsem chodil do kostela u svatého Marti-
na, ale i na Jejkov a do baziliky. Nedíval 
jsem se často dopředu, ale pozoroval var-
haníka,“ vzpomíná.

Samozřejmě se na ně chtěl naučit 
hrát. Začal chodit do Základní umě-
lecké Třebíč na akordeon a do ZUŠ 
Resonance na elektronické kláveso-
vé nástroje. Pak následovala základní 
umělecká škola v Brně, se zaměřením 
na církevní hudbu. „Součástí byl před-
mět nauka o varhanách,“ říká. 

Tomáš se dostal ke knížce Vratisla-
va Bělského, kde popisuje, jak varhany 
fungují a jaké jsou jejich typy. „Začal 
jsem se pod dojmem této knihy o varha-
ny, o jejich konstrukci, zajímat,“ vysvět-
luje.

Když dokončil průmyslovku, obor 
mechanik silnoproudých zařízení, 
začal Tomáš uvažovat o tom, že by si 
doplnil vzdělání o varhanařině.

Dvě okolnosti 
„Sešli se ale dvě okolnosti, které vše změ-

nily. Udělal jsem přijímačky na JAMU, a 
druhá byla ta, že tehdejší varhanářská 
škola v Krnově otevírala kurz pro stavbu 
varhan,“ naznačuje. 

Nakonec se ale nesehnal patřič-
ný počet zájemců. Napsali mu, že 
by v oboru mohl studovat dálkově 
s maturitou, protože se změnila legis-
lativa. 

„Školné se zvýšilo na dvojnásobek, a já 
měl v kapse přijímačky na katedru kom-
pozice,“ poukazuje Tomáš. 

„Řekl jsem si, vysoká škola je přednější, 
takže jsem jí dal přednost a myslel si, že 
varhanářem budu až v příštím životě,“ 
pousměje se Tomáš. 

Absolvoval JAMU, stal se nejprve 
bakalářem a později magistrem. Psal se 
rok 2009, a církev začala uvažovat, co s 
varhanami v kostele svatého Martina. 

„To byly ty, které jsem kdysi nadšeně 
pozoroval,“ říká Tomáš. Tehdy se zača-
la vybírat fi rma, která by stavbu nové-
ho nástroje provedla. 

Zájemci se vydali do Prahy, do břev-
novského kláštera, kde si prohlédli 
práci varhanářské fi rmy, která nakonec 
byla pověřena stavbou varhan v koste-
le svatého Martina v Třebíči. 

„Tehdy jsem měl v Praze možnost si 
všechno v tamních varhanách prohléd-
nout,“ podotýká Tomáš. A najednou se 
mu touha stát se varhanářem zase vrá-
tila. 

„Začal jsem uvažovat, zda by nyní 
nebyl ten správný čas“ nastiňuje Tomáš. 
V té době už pracoval jako učitel v tře-
bíčské základní umělecké škole, kde 
začal vyučovat, kromě jiného, i hru na 
varhany.

Sen se splnil
Zavolal do Krnova, a tam mu řekli, že 

do školy může od září 2011 nastou-
pit na dálkový maturitní obor. Školu 
ukončil v roce 2013. 

„Zkouška se sestávala z teoretické a 
praktické části. V první jsem si musel 
připravit pětadvacet otázek z kon-
strukce varhan,“ naznačuje Tomáš.

V praktické části musel vyrobit 
některý varhanní díl. Tomáš si vybral 
zásuvkovou vzdušnici pro třírejstří-
kový pozitiv. Nakonec, po domluvě 
se zkušeným varhanářem, sáhl po 
historickém způsobu zhotovení. 

„Po „špuntovaném“, který je těžší a 
náročnější,“ zdůrazňuje Tomáš. Zho-
tovení se mu podařilo a zkoušku 
úspěšně složil.

„V té době jsem byl osloven, zda bych 
se nepodíval na harmonium v třebíčské 
synagoze, a případně ho neopravil. To 
byla vlastně moje první práce po stu-
diu,“ vysvětluje Tomáš. 

Měl také štěstí, že první varhanář-
ské krůčky mohl učinit v restaurá-
torské a varhanářské dílně v Kuřimi. 
Odtud mu zavolali ihned po maturitě, 
a pracoval tam téměř celé prázdniny. 

„Tam jsem se naučil mnoho věcí, a také 
získal další přátele,“ říká Tomáš. I pro-
to tam trávil prázdniny v letech 2014 a 
2015. Na vlastní projekty si musel také 
sehnat prostory, aby práci mohl vyko-
návat.   

Základní náčiní
Musel si také pořídit základní stro-

je a nářadí. „To je proces, který neustále 
pokračuje,“ vysvětluje Tomáš. Velice 
ho potěšila nabídka, aby se přijel podí-
vat na varhany do Znojma, ke svatému 
Michalovi. 

„Ty nehrály asi deset let, a byly ve velice 
špatném stavu. To už se jednalo o tak vel-
kou zakázku, že jsem začal spolupraco-
vat s dodavateli,“ poznamenává Tomáš. 

Má velkou radost, že se mu práce 
podařila, a varhany dnes patří k těm 
nejspolehlivějším ve Znojmě. Po této 
zkušenosti se ozývali další zájemci.

Opravoval varhany v kostele v Hor-
ním Újezdě u Třebíče, v Urbanově u 
Telče či v Uhřínově u Velkého Mezi-
říčí. Nabídky pokračovaly z Nových 
Syrovic, Krahulova, Kamenice a tře-
bíčské baziliky. 

Nyní pracuje na varhanách v Bran-
kovicích. „Restaurátorská oprava 
varhan v Brankovicích bude nejroz-
sáhlejší věc, jakou jsem dosud dělal,“ při-
znává Tomáš.  Předpokládá, že opravu 
dokončí zhruba za rok. 

„Věřím, že se nebudu muset za svoji 
práci stydět. Budu se vždy snažit udělat 
zakázky co nejlépe,“ netají Tomáš. 

Dobří lidé
Má radost, že vždy narazil na výbor-

né lidi, kteří mu zakázku nabídli. Tře-
ba v Urbanově u Telče byl ubytován 
na neobydlené faře, a tamní varhaník 
s rodiči se o něj výborně starali. 

„Varhaníci většinou mají k nástroji 
velice pěkný vztah a mají zájem, aby se 
co nejlépe opravil,“ podotýká Tomáš. 
Doplňuje, že často i oni přiloží ruku 
k dílu.

Připouští, že na opravené varhany si 
vždy zahraje jako první. Myslí, že je to 
pro něj výhoda, protože někteří varha-
náři na ně hrát neumí. 

„Pokud jde o ladění, záleží na velikosti 
nástroje. Musím přiznat, že při této čin-
nosti dochází k únavě sluchu, a pak je 
lépe nechat uši odpočinout,“ říká Tomáš. 
Za nejhorší dobu pro ladění považu-
je zimní období. „Zima v kostele, vel-
ké soustředění, ale minimum pohybu“ 
dodává.

„Pokud jde o náhradní díly, specia-
lizované díly, nářadí a materiály, ty se 
spíš objednávají ze zahraničí,“ dodává 
Tomáš Nováček.

Bazilika sv. Prokopa patří mezi památky zapsané 
na kulturní světové dědictví UNESCO. Spolu s ní 
se stejné pocty dočkala v České republice unikátní 
část Třebíče - Židovské město a židovské pohřebiš-
tě, převážně lidí z této čtvrti. 

Součástí každého kostela, tedy i baziliky sv. Pro-
kopa, bývají varhany. Ty nechybí ani v této sakrální 
stavbě. „I když z hlediska historie nemají pro památ-
ku UNESCO zase tak velký význam,“ říká varhanář 
Tomáš Nováček.   

Přesto si, podle něj, zaslouží přístup, aby se 
dochovaly i dalším generacím. Varhany pocháze-
jí z roku 1910, z dílny kutnohorské fi rmy Tuček 
a Štein. „To byla v té době velká fi rma, která stavěla 
varhany i harmonia také do zahraničí,“ připomněl 
Nováček. Varhany v bazilice považuje za nástroj, 
který poprvé dokázal zvukově ovládnout celý pro-

stor. Z jediné dochované fotografi e ozvučovaly 
baziliku v dřívější době menší varhany z kůru, který 
stál nad tím současným. 

„Podobný nástroj, od stejného výrobce z Kutné Hory, 
se nachází v kostele v Horním Újezdě, který jsem také 
čistil i ladil, a ten je zachovaný v téměř původní podo-
bě,“ podotkl Nováček. 

Vysvětlil, že fi rma na počátku minulého století 
postavila varhany v duchu romantismu. V sedmde-
sátých letech minulého století se začala projevovat 
idea varhanní reformy s vyššími hlasy. 

„Zvukový charakter nástroje se tím poněkud promě-
nil“, připustil Nováček a doplnil, že v devadesátých 
letech nástroj dostal nový hrací stůl, který slouží 
dodnes.  

Přiznal, že k tomuto nástroji má vřelý vztah. Jed-
ná se o nástroj, na kterém se učil od roku 1999 hrát. 

Tehdy ještě za otce Františka Puchnara. 
Prohlídky divadelního spolu Ampulka jej opět 

přivedly k varhanám a opět si na tento nástroj 
zahrál. Tehdy zjistil, že stav zdaleka není ideální. 
Následně současný varhaník v bazilice sv. Prokopa, 
Pavel Maxa, Tomášovi zavolal, že varhany už nutně 
potřebují větší servis.

Nejen Pavel Maxa, ale i Marek Buš, kastelán zám-
ku v Náměšti nad Oslavou, který v bazilice každo-
ročně připravuje novoroční koncert, Nováčka 
upozornili, že by se varhany měly opět uvést do při-
jatelného stavu. 

„Musím přiznat, že je to opravdu moje srdeční 
záležitost, ale rozhodně je na těchto varhanách práce 
ještě dost. Věřím, že se všechny nápady, společně s far-
ností i s varhaníky podaří uskutečnit“ dodal Tomáš 
Nováček.   -zt-

Tomáš opravuje varhany i v bazilice
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Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2017
a vyhrajte vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

Chcete spatřit medvěda, odhalit tajemství sněžného muže nebo se seznámit s legendou? Přijďte si užít skvělý 
den pro malé i velké motoristy, na kterém můžete zkrotit smečku modelů ŠKODA 4×4 v čele s vozem KODIAQ. 
Navíc Vás čeká soutěž o model ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

Oficiální partneři projektu:

ZKROŤTE SMEČKU
Dny testovacích jízd ŠKODA 2017

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů YETI MONTE CARLO, 
OCTAVIA SCOUT a KODIAQ: 4,5–7,4 l/100km, 118–170 g/km.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Těšíme se na Vás:

Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.

3. 6. 2017
Dalešický pivovar, Dalešice
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Soutěž Řidič Vysočiny 2017: 
třebíčští Morávkové skončili osmí

21. ročník
Řidiče Vysočiny 
29. dubna 2017

Pravidelnému účastníku 
Miloši Morávkovi z Třebí-
če se soutěž Řidič Vysočiny 
líbí.

 Antonín Zvěřina

Tradiční akcí na Vysočině se stala 
soutěž Řidič Vysočiny. Letos se jed-
nalo o 21. ročník. Startovalo se na 
hoře Křemešník u Pelhřimova, a na 
účastníky čekala trať přes Rohoznou, 
Batelov, Opatov na Třebíčku, Kněži-
ce, až na letiště v Komárovicích 
nedaleko Třeště, kde byl cíl. 

Z přihlášených 80 posádek jich na 
start dorazilo jen 62, a do cíle 60, dvě 
posádky na trase zabloudily. Motorká-
řů se zúčastnilo pět, pořadatelé doufa-
jí, že v příštím roce jejich účast naros-
te. „Když jsem viděl, jaké se k nám blíží 
počasí, měl jsem z toho trošičku strach,“ 
přiznal policista plk. Bohuslav Musil, 
který měl tentokrát na starosti vytyče-
ní tratě. Doplnil, že pro motorkáře to 
bylo velmi odvážné, sjet z Křemešní-
ku, kde ležel sníh, do údolí. 

V početném poli se neztratila ani 
třebíčská automobilová posádka 
Jan Morávek syn a Miloš Morávek 
otec. Ta v nabité konkurenci skon-
čila osmá. Miloš Morávek přiznal, 
že ho soutěž Řidič Vysočiny baví a 

má k ní kladný vztah. „S bratrem js-
me kdysi jezdili orientační soutěže. 
Řidič Vysočiny není klasický závod, i 
když se to taky tak dá říct,“ pousmál 
se Morávek. 

Letošní podmínky při soutěži za 
extrémní zase až tolik nepovažuje. 
„Při odjezdu se účastníci potýkali se 
sněhovou pokrývkou, ale to bylo jen na 
začátku závodu,“ upozornil. Dopl-
nil, že nikdo z účastníků patrně ještě 
neměl letní gumy.

„My jsme odjížděli až na konci star-
tovního pole, kdy už trať byla rozježdě-
ná,“ vzpomínal Morávek. Osobně 
si myslí, že počasí závod zpestřilo. 
„Byla to větší legrace,“ netajil. Spočí-
tal, že se této soutěže účastnil nejmé-
ně po desáté za posledních zhruba 
třináct let. 

Letošní soutěže Řidič Vysočiny se 
účastnil se synem. „Určitě má klad-
ný vztah k automobilům, vždyť je to 
můj syn,“ neztrácel Morávek star-
ší dobrou náladu. „Žije tím stejně jak 
já,“ poukázal. Vysvětlil, že syn jezdí i 
závody na počítačích. Jedná se o ral-

Pořadateli soutěže jsou Jihlavské listy, 
Útvar policejního vzdělávání a služební 

přípravy, Vzdělávací zařízení Praha

Řekli
Jsem ráda, že soutěž pokračuje, a my jsme začali, 
předpokládám, další dvacítku ročníků. Děkuji našim 

spolupořadatelům - útvaru policejního vzdělávání – 
za profesionální přístup k soutěži. Mám radost, že 
se motoristé přihlásili v takovém počtu, i přes avi-
zované nepěkné počasí, které se naštěstí nevyplni-

lo. Je vidět, že je Řidič Vysočiny opravdu baví. To je 
ostatně vidět na panu Roupcovi, který nevynechal 

jediný ročník.   Eva Krpálková, 
ředitelka Jihlavských listů

Poprvé se jela nová kategorie motorek, bylo jich jen pět, 
možná se někteří obávali, z důvodu počasí. Předpoklá-

dám ale, že to bude impuls do další soutěže, a příš-
tě se jich přihlásí víc. K průběhu: udělali jsme malou 
inovaci, něco obměnili, a bylo to ku prospěchu. Jsem 
velmi spokojen jak s kvalitou, tak s úrovní soutěže. I 
samotným přístupem jednotlivých soutěžících. 

Plk. Mgr. Bc. Martin Souček,
ředitel Vzdělávacího zařízení

    Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy

START na Křemešníku byl pro všechny překvapením. Přes noc napadlo 
10 cm sněhu. 

ROZJEZD a couvání do kopce se jelo na čas. Na koncích trasy se vždy museli soutěžící dotknout jedné tyčky tak, aby 
nespadla i druhá.  Foto: Petr Klukan (2x)

ly, a otec syna pochválil, že jezdí veli-
ce dobře. „Je to radost, se na něj dívat, 
i když se jedná o počítačovou simulaci,“ 
poznamenal Morávek starší.  

Nastínil, že se jedná o celoroční 
týmovou soutěž. Vrátili jsme se k jih-
lavské soutěži, kde měl Morávek pro 
pořadatele jenom slova chvály. „Mají 
obrovskou výhodu, že to spolupořádají 
Jihlavské listy, a ty tomu věnují obrov-
skou propagaci,“ přemítal pravidelný 
účastník. Díky policii se daří zajistit i 
dostatečný počet pořadatelů, na jed-
notlivých stanovištích je odpovídají-
cí počet lidí. 

„Někdy jsme na stanovištích čekali o 
něco déle, ale to k takovým soutěžím 
patří, a rozhodně nám to nevadilo,“ 
podotkl Morávek. Má také radost, že 
se tam potká se spoustou kamarádů 
a známých. „Každý má stejnou před-
stavu, přijeli jsme se zejména pobavit, a 
třeba se i něco dozvědět. Žádnou riva-
litu jsem nikdy nepozoroval,“ dodal 
Morávek starší.    
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ZÁBAVA, 
POZNÁNÍ,
A NOVÍ 
KAMARÁDI
NA TEBE ČEKAJÍ NEJEN
V NOVÉM 3D FILMU!

ZOOPARK VYŠKOV

LIBEREC

PRAHA
PLZEŇ

OSTRAVA

VYŠKOV

BRATISLAVA

KOŠICE

WWW. DINOPARK.EU

5x v ČR   |   2x v SR   |   1x v ES

Podívej se!

NOVÝ3D FILM

Robotické i statické modely dinosaurů v životních velikostech 
Naučná expozice Cesta do minulosti Země se skutečnými vykopávkami 
Dětské paleontologické hřiště ukrývající zkamenělého tvora 
Unikátní obchod se suvenýry DinoShop 

...a mnoho dalšího pro malé i velké návštěvníky

Z BABIČČINA DVOREČKU 
DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA
SETKÁNÍ S DOMESTIKOVANÝMI ZVÍŘATY 

EVROPY, ASIE, AFRIKY A JIŽNÍ AMERIKY

WWW.ZOO-VYSKOV.CZ

V Centru Eden v Bystřici nad Pern-
štejnem začala již třetí sezóna. I pro 
letošní rok se mají návštěvníci na co 
těšit. 

Připravená je řada zábavních akcí a 
vzdělávacích kurzů. Zábavu a poznání 
u nás nalezne celá rodina. 

Pro mateřské a základní školy vytvá-
říme tematické programy se zaměře-
ním na historii, přírodu, tradice, hos-
podářství a ekologii.

Expozice zpřístupňujeme interak-
tivní formou. Chceme, aby návštěv-
ník zapojil všechny smysly a mohl si 
vše nejen prohlédnout, ale i osahat a 
vyzkoušet.

Areál centra je rozdělen do několika 
částí, ve kterých se prolíná minulost s 
budoucností. 

O minulosti se dozvíme v části zva-
né Horácká vesnička a Panský dvůr. 
Budoucnost symbolizuje moderní 
stavba Ekopavilonu, kde se návštěvníci 
seznámí s ekologií, ochranou životní-
ho prostředí a možnostmi jak úsporně 
nakládat s energií. 

Centrum Eden můžete navštívit 
během běžného provozu, nebo se 
můžete zúčastnit některé ze zábavních 
a vzdělávacích akcí.

Během roku připravujeme řadu zají-
mavých akcí. 

3.6. Slavnosti regionálních minipivo-

Zábavní a vzdělávací centrum Eden 
v Bystřici nad Pernštejnem

varů. Celodenní festival, kde se budou 
prezentovat minipivovary - Centrum 
Eden, Grado, Mazaný lišák, Chotě-
boř a Tišnovský pivovar.

26.8. Dožínky. Ta pravá oslava jíd-
la a pití. Ochutnejte ovesné pivo z 
našeho minipivovaru a další dožín-
kové speciality. Přijďte prožít den ve 
znamení dožínkových tradic. 

Informace o dalších připravova-
ných akcích naleznete na našich 
webových stránkách www.cent-
rumeden.cz, nebo na facebookových 

stránkách www.facebook.com/cent-
rumeden/

Otevírací doba centra Eden:
V měsících duben, červen, září a říjen 

je areál přístupný pro předem objed-
nané skupiny ve všední dny.  V měsí-
cích květen, červen a září je otevřeno o 
víkendech a svátcích. 

Během prázdnin je provoz každý 
den. Areál Centra Eden je pro návštěv-
níky otevřený v uvedených termínech 
vždy od 9.30 do 18.00.
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Čtvrtá příčka prvoligových mužů 
v prudkém lijáku v Českých Budě-
jovicích, pátá družstva žen v druho-
ligové soutěži na pražské Děkance, 
a hlavně několik kvalitních výkonů 
mladých závodníků a závodnic. Tako-
vé je shrnutí prvních letošních 
vystoupení obou celků dospělých 
třebíčského Spartaku. 

Mezi muži nejvíce zaujal šestnác-
tiletý Dvorský, který se v rozběhu 
stovky dostal pod 11 vteřin, čímž se 
zařadil na sedmou příčku třebíčských 
historických tabulek. Pro porovná-
ní: jeho elektricky měřených 10,99 
s vychází jako lepší čas, než ručně 
měřených 10,8 s sprinterských legend 
Staňka a Berouna. 

Ještě překvapivější je čas Jakůbkův, 
dosažený při premiérovém startu 
na 3000 m překážek. Atraktivní trať 
s opakovaným překonáváním vod-
ního příkopu zaběhl svěřenec trené-
ra Březny za 10:25,35 min, což zna-
mená šestý nejlepší třebíčský výkon 
všech dob. 

Rychlejší než on jsou zatím jen 
Nožička, Dudr, Schwarz, Bohuslav a 
Šerka. Trio úspěšných mladíků dopl-
nil koulař Vilímek. Že se po několika 
zlepšeních s juniorskou koulí zlepší 
i s mužským náčiním, se předpoklá-
dalo. Ale že z toho bude vrh jen 2 cm 
pod čtrnáctimetrovou hranici, pře-
kvapilo asi i trenéra Herese. 

Mezi desítku nejlepších patří Vilí-
mek už od loňska, nyní se s 13,98 

m posunul za čtveřici Peňáz, Kliner, 
Běhounek, Palát, na záda se mu už 
dívají Sýkora, Požár, Veselý, Trojan a 
Ošmera. Pokud jde o družstvo, je tře-
ba pochválit jeho vedoucího Klinera 
za promyšlené pokrytí všech disciplín 
a všechny jeho členy za to, že s výjim-
kou osmistovky ve všech bodovali. 

Zvláštní pochvalu zaslouží nováč-
ci (kromě Jakůbka ještě Rybníček, 
Padělek a Janík), kteří i přes mizerné 
počasí zvládli prvoligový křest velmi 
dobře. K zatímní čtvrté příčce (bez 
zraněného Rygla a čerstvého otce 
Nováčka nebylo možno čekat lep-
ší umístění) nejvíce přispěli Růžič-
ka (22 b.), Sekyra (17,75 b.), Dvor-
ský (15 b.), Bartoš (14,5 b.) a Havel 
(13,75 b.). 

Družstvo žen, které „propustilo“ 
své nejlepší závodnice Janíčkovou 
a Procházkovou k jednoročnímu 
přestupu do extraligového Olympu 
Brno, si hledá nové hvězdy. Jednou 
z nich by mohla být kladivářka Kraj-
čová, která svou disciplínu hodem 
dlouhým 37,72 m vyhrála. V pou-
hých šestnácti letech se tak zařadi-
la na čtvrtou příčku kladivářských 
tabulek za Blažkovou, Götzovou a 
M. Novákovou.  

Její výkon vynikne při pohledu na 
výsledkovou listinu, z níž vyplývá, že 
kladivo je nejsilnější třebíčskou dis-
ciplínou, a v první desítce se umís-
tilo pět atletek v červenočerných 
dresech. Dalšími oporami byly Sed-

láčková (druhá v kouli), Doležalová 
(třetí v oštěpu), M. Nováková (třetí 
v disku) a Růžičková, která si s 10,54 
m doskočila pro sedmou příčku his-
torických tabulek v trojskoku. Bodo-
vě nejúspěšnější byly Doležalová (17 
b.), Nováčková (12 b.), Krajčová (11 
b.), L. Nováková, Sedláčková a Růžič-
ková (všechny 9 b.).  

Výkony atletů Spartaku Třebíč v I. 
kole I. ligy v Českých Budějovicích 
- 100 m: 2. Dvorský 11,12 (r 10,99), 
8. Urbánek 11,49 (r 11,31). 200 m: 
4. Dvorský 22,41. 400 m: 5. Růžič-
ka 50,23. 800 m: 14. Janík 2:02,94. 
1500 m: 11. Jakůbek 4:15,96. 110 m 
př: 2. Růžička 15,50, 4. Sekyra 16,05. 
400 m př: 4. Růžička 55,94. 3000 m 
př: 5. Jakůbek 10:25,35, 7. Rybníček 
10:55,76. 4 x 100 m: 5. Havel Sekyra 
Urbánek Bartoš 44,16. 4 x 400 m: 6. 
Havel Urbánek Sekyra Janík 3:32,03. 
10 km chůze: 6. Zeibert, 8. Marek. 
Dálka: 8. Havel 622, 12. Padělek 
568, 14. Dvorský 531. Trojskok: 4. 
Bartoš 12,90, 5. Havel 12,88. Tyč: 6. 
Svoboda 340, 8. Padělek 290. Výš-
ka: 3. Sekera 190. Disk: 5. Procház-
ka 42,43. 6. Kliner 41,95, 14. Vilímek 
33,52. Kladivo: 8. Tomek 46,04. 
Oštěp: 5. Bartoš 52,69, 8. Procház-
ka 50,08, 9. Havel 46,22, 10. Svobo-
da 46,04, 12. Tomek 41,59. Koule: 
5. Vilímek 13,98, 7. Kliner 13,38, 11. 
Procházka 12,28, 12. Urbánek 12,25. 
Pořadí družstev: 1. Kladno 167, 

2. Domažlice 163, 3. Spartak Pra-
ha 4 161, 4. Spartak Třebíč 137,5, 5. 
Klatovy 126,5, 6. České Budějovice 
101, 7. Stará Boleslav 100, 8. Stodůl-
ky Praha 90.

Výkony atletek Spartaku Tře-
bíč v I. kole 2. ligy na Děkance - 
100 m: 28. Gallová 13,86. 4 x 100 
m: 9. Růžičková Nováčková Kutha-
nová Všetečková 54,33. Dálka: 6. 
Doležalová 514, 9. Růžičková 489, 
10. Rozmahelová 486, 11. Všetečko-
vá 480, 20. Gallová 447. Výška: 6. 
Gallová 146. Trojskok: 4. Růžičková 
10,54, 7. Doležalová 10,07, 12. Sed-
láčková 9,47. Kladivo: 1. Krajčová 
37,72, 2. Nováčková 34,48, 4. Mok-
rá 27,73, 6. L. Nováková 26,14, 10. 
Götzová 23,72, 11. M. Nováková 
23,58. Oštěp: 3. Doležalová 32,74, 
11. Zelníčková 25,88. Koule: 2. 
Sedláčková 10,56, 10. Neumannová 
9,18, 11. Krajčová 8,64, 14. Nováč-
ková 8,04, 15. Kuthanová 7,82, 18. L. 
Nováková 7,21. Disk: 3. M. Nováko-
vá 30,92, 4. Neumannová 30,58, 7. L. 
Nováková 29,14, 8. Nováčková 26,80, 
16. Mokrá 21,56, 18. Sedláčková 
20,53. Pořadí družstev: 1. Sušice 
132,5, 2. Jihlava 114,5, 3. Pacov 114, 
4. Vlašim 106, 5. Spartak Třebíč 98,5, 
6. Aktis Praha 67, 7. Spartak Praha 4 
61, 8. Stříbro 49, 9. Triatlet Karlovy 
Vary 47,5, 10. České Budějovice 47, 
11. Start Karlovy Vary 40, 12. Plzeň 
30, 13. Klatovy 15. miz 

Atleti úspěšně vstoupili do soutěží
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Služby LSPP stomatologické na ČERVEN 2017
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

3.6. sobota  MDDr. Pavlíčková Kristýna  V zahradách 279, 675 73 Kralice n. Oslavou  568 643 681
4.6. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou  568  620  248
10.6. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou  568  620  248
11.6. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou  568  620  248
17.6. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou  568  620  248
18.6. neděle  MUDr. Sedláček Milan  Zubní Hrotovice s.r.o., Zákostelní 9, Hrotovice  568 860256
24.6. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou  568  620  248
25.6. neděle  MUDr. Slabá Ivana  Tovačovského sady 78, 676 02 M. Budějovice  568 420728

Klub zdraví
Sobota 24. června od 14 hod. – 

Výprava na rozhlednu – Pekelný 
kopec - sraz účastníků je ve 14 hod. 
před Poliklinikou Vltavínská.

Dům dětí a mládežeTřebíčské centrum

Centrum DaR
ČERVEN … 

měsíc dětí a radovááánek!
1. 6. 8 – 14 Mezinárodní den dětí
6. 6. - 15.6. Jiřina Tvarůžková 

(prezentace letní módy)
6. 6. 10.30 – 12 Pro dítě se pře-

konám (beseda s odborníkem)
13. 6. 10.30 – 12 Mlsáme jahůd-

ky (kurz zdravého vaření)
15. 6. 10.30 – 12 Ekoateliér: 

Peněženka z krabice od mléka 
(dopolední ekologické tvoření)

20. 6. 10.30 – 12 Klauni rádi 
prázdniny. Stejně jako děti! (akce 
pro celé rodiny)

20. 6. 16 – 17 Letní družiny a 
minidružiny (Infoschůzka pro rodi-
če)

27. 6. 10.30 – 12 Indiánská 
čelenka (dopolední aktivita)

7. června 
Dávej bacha - rodinné zábav-

né a sportovní odpoledne – dětské 
dopravní hřiště v ulici Bartuškova – 
15 – 17 hod.

10. června 
Den otevřených dveří a Dětský 

den ve Fränkische – 13 – 19 hod. 

24. června 
Pohádkový les - cesta za pohád-

kovými bytostmi – start před ZOO-  
koutkem v Borovině – 14.30 – 17 
hod. 

13. 5. - 18. 6. RODINA V CENT-
RU POZORNOSTI – Kampaň Sítě 
MC na podporu rodiny

1. - 16. 6. DNY BEZ ÚRA ZŮ – 
kampaň ZM Třebíč

1. - 30. 6. Výstava v Městské 
knihovně, Modřínova ulice na téma 
ROZKVETLÉ LÉTO

1. 6. 8 – 17 HUDBA a POHYB, 
POHYB a HUDBA aneb Tančíme 
pro radost a pro zdraví 

1. 6. 9 – 12 FAMILY POINT Tře-
bíč: Slavíme Mezinárodní den dětí 

1. 6. 14.30 – 16 Zdravá dílna: Krab 
z ovoce

2. 6. 8 – 14 Klub Batole:  Meziná-
rodní den dětí - i těch, které se staly 
obětí agrese (4. 6. )  

2. 6. 18 – 20 Muzikoterapeutická 
relaxace

5. 6. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Na co si dát pozor při cestování 
s miminkem 

5. 6. 14 – 16 MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autistic-
kého spektra 

5. 6. 15 – 17 NETRA DIČNÍ CVI-
ČENÍ V PŘÍRODĚ - akce pro rodiny 
s dětmi

6. 6. 10.30 – 12 Nejčastější úrazy 
dětí v létě

8. 6. 8 – 17 LÉTO ZDRA VĚ a 
HRA VĚ

8. 6. 15 – 16.30 Kurz zdravého 

vaření - téma:  Těstovinový salát se 
zeleninou a tofu

9. 6. 10.30 – 12 Klub Batole: Ces-
tování s dítětem - příjemně a bezpeč-
ně

11. 6. 14 – 17 TÁTA DNESKA  
FRČÍ - koná se na Sokolském stadio-
nu

Soutěžní disciplíny pro všechny, 
sportovní aktivity, zábava, odměny pro 
každého. 

12. 6. 10 – 12 Klub Miminko: Roz-
voj hmatových dovedností

13. 6. 10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Ovocné koktejly

13. 6.  16 – 17 LETNÍ DRUŽINY 
A MINIDRUŽINY – infoschůzka 
pro rodiče

14. 6.  10 – 16 IV. veletrh sociál-
ních služeb Třebíčska – prezentace 
aktivit na Karlově nám.

15. 6.  10.30 – 12 Dovolená s dět-
mi - společné prožitky a zkušenosti

15. 6.  18 – 20 Rukodělný kurz: 
Letní gelové svíčky 

16. 6.  10 – 12 Klub Batole: Pod-
pora zapojení dětí do kolektivu

17. 6.  14 – 17 Tvořivé odpoledne: 
Barefoot sandály aneb Boty neboty

19. 6.  10 – 12 Klub Miminko: 
Míčky a kuličky – rozvoj motoriky a 
koordinace

19. 6.  14 – 16 SPECIFICKÉ 
PORUCHY UČENÍ

20. 6.  10 – 12 EKOATELIÉR - tvo-
řivé dopoledne pro rodiče s dětmi

22. 6.  15 – 17 OTEVŘENÁ 
ZAHRA DA - téma LÉTO (akce pro 
celé rodiny i veřejnost)

23. 6.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Lehké občerstvení pro malé děti

26. 6.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Osvěžení v létě 

27. 6.  10 – 12 Písničky a říkanky 
s nádechem léta

29. 6.  8 – 17 Rozvoj barevného 
cítění aneb Hrajeme si s barvičkami 
– beseda a trénink

30. 6.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Vítej, léto!

POZOR! Ve dnech 3.7. - 7.7. je 
Třebíčské centrum z. s. pro veřej-
nost zavřeno. 

Letní provoz pro rodiče s dětmi: 
každé pondělí a středu od 8 – 14 
hod.

Pořady pro děti
Pondělí 5. a úterý 6. června 

v 8.30 a 10.15 hodin, divadlo Pasáž 
– pro děti od 4 let.

Princezna se zlatou hvězdou 
na čele - hudební pohádka v podá-
ní herců Divadelní společnosti Julie 
Jurištové. 

Setkání rockových kapel 70. a 80. let minulého století se letos po 18. usku-
teční ve Starči u Třebíče. Na sokolském hřišti v sobotu 17. června vystoupí 
skupiny Matador, Paprsky, Pekelníci, Puls, Merkur a Watt 80. Jako předkape-
la se představí kapela Syntéza. Hostem se stane skupina Carmen, ve složení 
Václav Zahrádka, Luboš Denner, Petr Bende a Václav Čudka, a další.  -zt-

VÝSTAVU kreseb Jana Dočekala „Vysočina je letící Ikaros“ mohou zájemci spat-
řit v Galerii Chodba Katolického gymnázia v Třebíči do pátku 23. června. Výsta-
vu uvedl autor slovem o kresbě 3. května. Foto: Miroslava Čermáková 

Brány třebíčského zámku se ote-
vřou v pátek 9. června od 18 do 23 
hodin při tradiční akci Muzejní 
noci. Vystoupí tam taneční soubor 
Yocheved, či dramatický kroužek 
Uhlíř při ZŠ Kpt. Jaroše, s inscenací 
Sněhurka a sedm trpaslíků.

Uskuteční se komentované pro-
hlídky výstavy FRA NTA, ze sbí-
rek českých soukromých sběratelů, 
a komentované prohlídky půdního 
prostoru zámku. Dospělí návštěv-
níci si přijdou na své komentovaný-
mi vstupy k vybraným exponátům - 
exponáty mají své příběhy. 

Malí návštěvníci půjdou s baterka-
mi po stopách mnicha, zjistí, které 
předměty se nachází v hmatové bed-
ně, pokusí se poznat horniny a mine-
rál. Nádvoří a rajský dvůr rozsvítí 
lampičky sdružení Míša a Míša, kte-
ré si mohou návštěvníci zakoupit. 

V zámeckém parku se objeví ležení 
napoleonských vojáků. Po celou 
dobu budou také otevřeny výstava 
Za řemesly minulosti, expozice Ces-
ty časem a zámecká ledovna. V bazi-
lice sv. Prokopa bude současně pro-
bíhat Noc kostelů. Vstup do prostor 
zámku je zdarma. -zt-

Sejdou se muzikanti

Zámek se otevře zdarmaVystavuje Jan Dočekal

Návštěvy umělců z Běloruska se 
v Třebíči již staly téměř tradicí. V 
úterý 13. června 2017 v 10 hod. se 
uskuteční ve výstavní síni Předzámčí 
v Třebíči - Zámku  vernisáž výstavy 
běloruské malířky Oksany Arakčeje-
vy pod názvem Můj pohádkový svět.  

V Česku již poměrně dlouho zná-
má výtvarná umělkyně vystaví ilu-
strace dětských knih, při příležitosti 
500. výročí vytištění Bible ve staro-
běloruském jazyce, v Praze. Oksana 
Arakčejeva je snad nejznámější ilu-
strátorkou dětské literatury v Bělo-

rusku, svými kresbami zkrášlila již 
téměř  60 knih. Společně s malíř-
kou se zahájení výstavy zúčastní i 
běloruská spisovatelka Alena Mas-
lo, autorka knížky pro děti Říkají mi 
Lochneska.

Kniha je již přeložena do češtiny 
a úryvek z ní uslyší návštěvníci ver-
nisáže. Výstavu doprovodí slovem 
JUDr. Ing. Jiří Karas, bývalý velvysla-
nec v Bělorusku, který se vyjádřil, že 
výstava potěší nejen děti, ale i jejich 
rodiče, a všichni jsou srdečně zváni. 
 -zt-

V zámku bude Lochneska
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Nová ŠKODA BEZ STAROSTÍ nyní pro všechny modely a konfi gurace.

Chcete si právě teď užívat pocit výjimečnosti okořeněný adrenalinem? Pronajměte si stylové provedení Monte Carlo 
nebo sportovní vůz OCTAVIA RS 245. A když se Vám za dva roky změní život? Změníte i vůz! Třeba na rodinný 
RAPID SPACEBACK či SUPERB COMBI. Díky jednoduché měsíční platbě, která zahrnuje pojištění i servis,
si prostě zvolíte model, barvu, výbavu a délku pronájmu – a pak už jen jezdíte svým novým vozem ŠKODA. 
Jednoduše, bez starostí… Takto!

Objevte nové možnosti služby na skodabezstarosti.cz.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 3,9–4,9 l/100 km, 101–112 g/km

NOVÉ AUTO 
BEZ AKONTACE.

JAK TO?

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 340 
www.autosalon-f3k.cz
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Kino Pasáž

Centrum Ruth

Koncerty

Od čtvrtka 1. do neděle 4. červ-
na

PŘÍŠERKY POD HLADINOU 
3D

Premiéra animované komedie 
v českém znění.               

Začátky představení v 17 hod. Upo-
zornění: pátek v 17.30 hod.

Mládeži přístupný

Od čtvrtka 1. do neděle 4. červ-
na

WONDER WOMAN 3D
Premiéra akčního dobrodružného 

fantasy USA v českém znění.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 5. do pátku 9. června
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 3D
Repríza akčního dobrodružného 

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

Od pondělí 5. do středy 7. červ-
na

ZAHRA DNICTVÍ: RODINNÝ 
PŘÍTEL

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

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

Od čtvrtka 8. do pondělí 12. 
června

MUMIE
Premiéra akčního dobrodružného 

fi lmu USA v českém znění.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od soboty 10. do středy 14. červ-
na

PIRÁTI Z KA RIBIKU: SALAZA-
ROVA POMSTA

Repríza dobrodružného fi lmu USA 
v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od úterý 13. do pátku 16. června
Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
Premiéra dobrodružného dramatu 

Francie/Kanada v českém znění.
Začátky představení úterý - středa 

v 19.30 hod., čtvrtek - pátek v 17.00 
hod.

Mládeži přístupný

Od čtvrtka 15. do pondělí 19. 
června

POBŘEŽNÍ HLÍDKA 
Premiéra akční komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od soboty 17. do čtvrtka 22. 
června

Sobota – pondělí ve 3D, úterý – 
čtvrtek ve 2D

AUTA  
Premiéra rodinného animovaného 

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

Od úterý 20. do čtvrtka 22. červ-
na

SMRTIHLAV
Premiéra životopisného válečného 

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

Od pátku 23. do soboty 24. červ-
na

MACH A ŠEBESTOVÁ NA 
PRÁZDNINÁCH

Pohádkové pásmo pro nejmenší.
Začátek představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 23. do středy 28. červ-
na 

TRA NSFORMERS: POSLEDNÍ 
RYTÍŘ 3D

Premiéra akčního sci-fi  USA v čes-
kém znění.

Začátky představení pátek – nedě-
le v 19.30 hod., pondělí – středa v 17 
hod.

Pro mládež do 12 let nevhodný

Neděle 25. června
JÁ, PADOUCH 3 3D
Začátek představení v 17 hodib.

Od pondělí 26. do středy 28. 
června

EXTRÉMNÍ RYCHLOST
Premiéra akčního thrilleru USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 29. června do středy 
5. července

Čtvrtek  - neděle ve 3D, pondělí 
– středa ve 2D 

JÁ, PADOUCH 3
Premiéra rodinného animovaného 

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

Od čtvrtka 29. června do neděle 
2. července

HOLKY NA TAHU
Premiéra odvážné komedie USA. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

KLUB RUTH, ve středu 14. 6. 
od 9 do 11 hodin. 

PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ 
RODIČOVSTVÍ, ve středu 14. 6. 
v 17 hodin. 

DEN OTCŮ, v pondělí 19. 6. od 
16 do 18 hodin v lanovém parku 
Pavouk v Třebíči (za Polankou). 

PRÁZDNINOVÁ PLAVBA, ve 
dnech 15 – 17. 8. v čase od 8.30 do 
16.30 hodin ve stacionáři Úsměv 
Gen. Sochora 705 v Třebíči. 

22. 6. v 19.30 hod. – Bazilika sv. 
Prokopa

CONCENTUS MORA VIAE - 
XXII. MEZINÁRODNÍ FESTI-
VAL 13 MĚST

ENSEMBLE ORGANUM (FRA )
Program: Skrytá tvář renesance, 

Umění ornamentace

29. 6. v 19.30 hod. – Bazilika sv. 
Prokopa

CONCENTUS MORA VIAE - 
XXII. MEZINÁRODNÍ FESTI-
VAL 13 MĚST

Slavnostní závěrečný koncert 
COLLEGIUM 1704 a COLLEGI-

UM VOCALE 1704
VÁCLAV LUKS – dirigent 
Program: Claudio Monteverdi: Sel-

va Morale et Spirituale

Městská knihovna

Upozornění: V úterý 13. června 
bude ústřední budova na Hasskově 
ulici z provozních důvodů uzavřena.

Pasování prvňáčků 
na čtenáře knihovny

Slavnostní pasování prvňáčků na 
čtenáře knihovny probíhá každo-
ročně ve spolupráci se školami. Na 
akci na podporu čtení a vzdělanosti 
dětí knihovna zve rodiče, prarodiče i 
ostatní návštěvníky a přátele knihov-
ny.

Díky podpoře projektu Čtenářský 
rok v Třebíči získají všichni pasova-
ní třebíčští prvňáčci zdarma knížku 
spisovatele Martina Šinkovského 
a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v 
Lampálii.

Program pasování na dětském 
oddělení, ústřední budova Hass-
kova ul.

Pondělí 29. května: ZŠ Kpt. Jaro-
še – 8.15 - 1. A, 9.15 - 1. B, 10.15 - 
1. C 

Úterý 30. května: ZŠ Týnská – 
8.15 - 1. A, 9.15 - 1. B, 

Úterý 30. května: Otevřená třída 
+ ZŠ Vladislav – 10.15 

Středa 31. května: ZŠ Horka-
Domky – 8.15 - 1. A,  9.15 - 1. B, 
10.15 - 1. C 

Pátek 2. června: ZŠ T. G. Masary-
ka: 8.15 - 1. A, 9.15 - 1. B

Program pasování na pobočce 
Borovina, Okružní ul. 

Čtvrtek 1. června: ZŠ Bartuškova 
8.30 - 1. C, 9.30 -1. A, 10.30 - 1.B

Týden čtení dětem 
v Česku 1. - 7. června

Zapojení do celostátní akce v rám-
ci kampaně Celé Česko čte dětem. 

Čítárnička pro všechny 
Čtvrtek 1., pondělí 5. a středa 

7. června, vždy od 16 hod., dětské 
oddělení ústřední budovy - výstava 
dětských knížek prarodičů nebo pra-
prarodičů. 

Francouzský klub 2017
Čtvrtek 1. června, 17 hod., sál 

hudebního oddělení.
Menton - Anna Linhartová.

Pondělí 5. června, 9 hod., 
hudební oddělení.

Maroko a Sahara.
Promítání třebíčské cestovatelky 

Milušky Mrvkové. 

Úterý 6. června, 17 hod., hudeb-
ní oddělení.

Josef Kainar v  českém ROCku a 
folku 

Pořad hudebního publicisty a kriti-
ka Jiřího Černého u příležitosti 100. 
výročí narození Josefa Kainara.

Čtvrtek 8. června, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Ruští bardi - Alexej Kudrjavcev.

Pondělí 12. června, 9 hod., 
hudební oddělení.

Perly světové architektury. 6. 
část. Romantismus a historizující 
slohy 19. stol. 

Přednáší Ing. arch. Lubor Herzán.

Pondělí 12. června, od 9 do 16 
hod., klubovna dospělého oddělení, 
1. patro.

Maraton čtení - čteme z Fulghu-
ma.

V červnu oslaví 80. narozeniny spi-
sovatel, americký unitářský pastor, 
ale také učitel, malíř, zpěvák a fi lozof 
Robert Fulghum. 

V 16.30 hod. budou v hudebním 
oddělení číst z knihy Věčná dob-
rodružství Kapitána Školky členo-
vé Divadélka Safra – Porte OA a 
HŠ Třebíč – Gabriela Šebková, Jana 
Kopečková, Silvie Pikartová, Tomáš 
Blažek a Miroslav Koupil. 

Pondělí 19. června, 9 hod., 
hudební oddělení.

Vzpomínka na Josefa Kainara.

Úterý 20. června, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Nový Zéland - Jan Černocký.

Středa 21. června, 18.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

Selský rozum. Žlutý baron - pořá-
dá Spolek Svoboda projevu.

Úterý 20. června, 15 hod., poboč-
ka Modřínová.

Pěvecký soubor Okáček.

Čtvrtek 22. června, 17 hod., 
hudební oddělení.

Nebojte se zeptat svého lékaře - 
První pomoc na cestách.

Úterý 27. června, 8.45 a 10 hod., 
hudební oddělení.

O Zlatovlásce. 
Dvě pohádková představení diva-

dla Koráb. Zadáno pro školy.

Legie nebyly jen Zborov
Cyklus akcí k 100. výročí bitvy 

u Zborova, konaný ve spolupráci 
Městské knihovny v Třebíči, Muzea 
Vysočiny Třebíč, Státního okresní-
ho archivu  Třebíč a Československé 
obce legionářské (ČsLO).

Pondělí 5. června, 17 hod., 
hudební oddělení.

Osudy a odkaz plk. Josefa Jiřího 
Švece.

Pondělí 12. června, 17 hod., 
hudební oddělení. 

Legionáři z Třebíčska.

VÝSTAVY
Legie nebyly jen Zborov.
Do 13. července, klubovna dospě-

lého oddělení, 1. patro ústřední 
budovy.

Jean-Louis Raduit de Souches 
– největší Brňan 17. století aneb Jak 
francouzský důstojník Brno zachrá-
nil.

1. června – 14. července 2017, sál 
hudebního oddělení.

Kostýmy literárních hrdinů a 
hrdinek.

Do 30. června 2017, pobočka 
Borovina.

Rozkvetlé léto.

1. - 30. června, pobočka Modříno-
vá.

Výstava Třebíčského centra.

4. června – 27. srpna
Jindřich Štreit – bazilika sv. Pro-

kopa.



Dům, byt, zahrada
STRANA 17

Třebíč se, jako jedno z mála míst 
v České republice, během června 
bude moci pochlubit solární lavič-
kou. Nikde jinde v kraji umístěná 
nebude. 

„Umístění chytré lavičky navazuje na 

aktivity Chytré Třebíče, což je projekt 
zaměřený na postupné zavádění moder-
ních technologií do běžného života ve 
městě,“ sdělila mluvčí Irini Martakidi-
sová. 

Doplnila, že chytrá lavička je poříze-

na ve spolupráci se společností E.ON, 
která s městem Třebíč uzavřela memo-
randum o spolupráci. Náklady na poří-
zení jsou 120 tisíc korun, za reklamní 
plnění od společnosti obdrží Třebíč 
částku 63 tisíc korun, která bude od 

Na nádraží bude chytrá lavička
pořizovací ceny lavičky odečtena.

Chytrá lavička se solárními panely 
bude v průběhu června umístěna na 
přestupním terminálu na vlakovém 
nádraží, v blízkosti vstupu do pod-
chodu, a umožní například bezkon-
taktní nabíjení mobilních telefonů, a v 
její blízkosti bude taktéž dostupná bez-
platná wi-fi  síť. Město v dohledné době 
neplánuje, že by v Třebíči umístilo dal-
ší takovou lavičku. „V České republice je 
jich k dispozici pouze několik,“ uvedla 
referentka rozvoje Šárka Filipková.  

Solární lavičky byly poprvé předsta-
veny na Expo 2015 v Miláně. Protože 
využívají solární energii, jsou šetrné 
k životnímu prostředí. 

Instalovaný výkon solárních panelů 
a kapacita baterie jsou navrženy tak, 
aby lavička vydržela až čtrnáct dní plně 
fungovat i bez slunečního svitu, takže 
ji lze využívat po celý rok. 

Její konstrukce je navíc v takzvaném 
provedení „antivandal“, což znamená, 
že je solární panel chráněný tvrzeným 
sklem a použitá elektronika je uzamče-
na v ocelové skříni.

Odpočinek, nabíjení mobilních zaří-
zení, nebo Wi-Fi připojení nejsou tím 
jediným, co solární lavičky umí. Moni-
torují také čistotu ovzduší, například 
koncentraci oxidu uhličitého a pracho-
vých částic, nebo hladinu hluku. Kro-
mě toho sledují pohyb lidí v místě, kde 
jsou instalované.   -zt-
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Město Třebíč plánuje v letošním 
roce o prázdninách opravu střechy 
technické památky Větrný mlýn. Ten 
byl na seznam zapsán v roce 1958. 
Poslední oprava se uskutečnila v roce 
1977. Zejména severní část šindelo-
vé střechy není v dobrém stavu. 

„Opravit se ale musí celá. Ze dvou 
nabídek jsme vybrali fi rmu z Rožnova 
pod Radhoštěm,“ poznamenal radní 
Pavel Heřman. Nastínil, že plocha 
střechy činí přibližně 60 metrů čtve-
rečních. 

„Jedná se o záchrannou záležitost, 
kdy se musí opravit i některé krovy,“ 

zdůraznil Heřman. Netajil, že město 
hledá pro budovu využití. Připustil, 
že ve větrníku je zachované sociál-
ní bydlení z období první republiky. 
„Možná to pro nás bude inspirace,“ 
přemítal Heřman. 

V minulosti o objekt projevil 
zájem malíř Cyril Bouda. Jeho dru-
há manželka pocházela z Třebíče, a 
Třebíč po něm chtěla dílo, které by 
uchovalo památku na město. 

Bouda si chtěl z větrníku vytvo-
řit bydlení, ale nakonec k dohodě 
nedošlo, a ani dílo, gobelín s motivy 
města, nevznikl.   -zt-

Opraví střechu u technické 
památky Větrného mlýna
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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
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Volej:
739 267 107Hledáš i ty

dobrou práci?

Bohumila 
Vrzalová
ve výrobním úseku montáží
FRAENKISCHE CZ
pracuje od roku 2013

1001_fraenkische_ext_kam_inz_tz205x152.indd   1 18.05.2017   13:02:03

Členové územního sdružení Českého zahrádkářského 
svazu uspořádali v květnu soutěž Mladý zahrádkář. Účastni-
li se žáci několika třebíčských škol, dále členové  Klubů mla-
dých zahrádkářů z Červené Lhoty a z Mohelna. 

V úvodu soutěže pozdravila soutěžící radní Kraje Vyso-
čina  Jana Fialová, která si také sama ověřila svoje znalosti 
užitečných rostlin, i některých plevelů.  

Výsledky mladší kategorie:
1. Jana Matyášová – Základní škola Bartuškova
2. Eliška Navrátilová
3. Tereza Trnková – obě Základní škola TGM Třebíč
Výsledky starší kategorie:
1. Jiří Zikmund –Základní škola TGM Třebíč

2. Jiří Onderka – Klub mladých zahrádkářů  Červená Lho-
ta

3.  Ta Hai Dong Nguyen –Základní škola TGM Třebíč 
V průběhu soutěže se také dostavil další zástupce Kraje 

Vysočina, Pavel Pacal, který také předával ceny těm nejlep-
ším. Vítězové  obou kategorií postupují do celostátního ko-
la, které se bude konat v Praze.

„K zahradnictví mám vztah od mala. Mám zahrádku u 
domu a velkou zahradu u svých rodičů ve Výčapech. Můj tatí-
nek je velký zahrádkář, a jemu vděčím za to, co umím. Zajímám 
se o stolní víno a pěstuji jablka. Ke spolupráci se zahrádkáři mě 
přivedl bývalý místostarosta Karel Dvořáček, a jsem tomu rád. 
Tahle soutěž dokazuje, že zahrádky mají a budou mít v Třebíči 
tradici,“ nastínil Pacal.  -zt, jk-

CENY vítězům předal radní Kraje Vysočina Pavel Pacal.  Foto: Josef Kropáč

Mladí zahrádkáři soutěžili Dotace pomůže 
s podchodem

Dotaci na podchod v ulici Sucheni-
ova obdrželo město Třebíč. Jedná 
se o částku 12,5 milionů korun, což 
je 85 procent plánovaných nákladů. 
S realizací město počítá v letošním 
roce. Práce se uskuteční bez uzaví-
rek, maximálně s omezením doprav-
ního provozu.   -zt-

V Domovince 
se konal bál

TRA DIČNÍ MÁJOVÝ BÁL v třebíč-
ské Domovince se konal v úterý 23. 
května. Všichni zúčastnění byli ozdobe-
ni květinou z krepáku. K poslechu, ale 
hlavně k tanci hrál Luidgi z uskupení 
ELLU BAND. 

 Foto: archiv Domovinky
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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

Ostatní

Oznamovatel

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

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

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

Podlahářské práce

Pedikúra, manikúra

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

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

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

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.

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

Country Stodola IX v Radkovicích u 
Budče se v letošním roce koná 2 dny a 
to pátek 23. 6. 2017 hraje Duha Band, 
sobota 24. 6. 2017 hraje Colorado. 
Vstupne jednodenní 100Kč,. dvoudenní 
150 Kč. Pečené prase... Začátky v 19.00 
h. Rezervace možná na tel: 702 177 
166. Pořadatel MS Radkovice. 

60%
SLEVA

NA VŠECHNY 
OBROUČKY
PŘI ZHOTOVENÍ 

KOMPLETNÍCH BRÝLÍ

V Třebíči nás najdete na adrese:
Karlovo nám. 40, 674 01 - Třebíč

tel.: 568841035, e-mail: fokustrebic@fokusoptik.cz
Po - Pá 8:00-17:00, So 8:00-11:00 

Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz.

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

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

Výklad karet

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

Zpracuji účetnictví a daňovou evidenci. 
Včetně zpracování, daňových přiznání, 
DPH, KH, silnič. daň atd.
Tel.: 608 042 747.
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Baseballisté Třebíče jsou sice v Ext-
ralize nováčkem, ale už po dvoumě-
síčním účinkování v této nejvyšší 
české soutěži se můžou pochlubit 
zajímavými skalpy svých soupeřů. 
Vůbec první historické výhry se 
dočkali na půdě dalšího nováčka 
z Olympie Blansko. 

Před domácím publikem pak 
dosáhli prvního vítězství proti 
pražskému Tempu a daleko od úspě-
chu nebyli ani v následné odvetě. 
Překvapení pak rozhodně neskrýva-
li Hroši Brno, když si z třebíčského 
stadionu Na Hvězdě odváželi poráž-
ku 8:2. A opravdu husarský kousek 
se povedl hráčům Nuclears v Čes-
kém baseballovém poháru, kde ve 
čtvrtfi nále vyřadili loňského fi nalistu 
Extraligy – pražskou Kotlářku.

Diváci na Vysočině můžou být 
opravdu spokojeni. I když Třebíč 
pokaždé nevyhrává, její duely vždy 
nabízejí řadu atraktivních momentů. 
Pochvaly se muži Nuclears dočkali i 
od hrajícího trenéra Arrows Ostrava 
a dlouholetého reprezentanta Aleše 
Navrátila. 

Jeho tým Na Hvězdě sice zvítězil, 
ale o výhru musel celý zápas bojovat. 
Slova uznání od týmu, který letos už 
dvakrát jako jediný dokázal porazit 
dvacetinásobné mistry Draky Brno, 
určitě potěší.

Kvalitu české Extraligy významně 
pozvedají i cizinci ve službách jed-
notlivých týmů. Pravidlo, že v jed-

nom utkání mohou nastoupit maxi-
málně tři, přitom nechává dostatek 
prostoru pro sbírání zkušeností a 
růst domácích hráčů. Dres Nuclears 
letos oblékají čtyři zahraniční posi-
ly. Tři Američani i Australan před 
angažmá v České republice hráli nej-
vyšší australskou soutěž a jejich pří-
tomnost zajímavě oživuje třebíčskou 
hru.

„Náš tým se zápas od zápasu lepší 
a sbírané zkušenosti se začínají proje-
vovat hlavně na pálce, kde už se také 
začínáme prosazovat,“ hodnotí posun 
ve výkonech svých svěřenců trenér 
Třebíče Jan Gregor. Kvalitní baseball 
v podání nejlepších českých týmů je 
k vidění Na Hvězdě v Třebíči kaž-
dý týden. Během června se diváci 
mohou těšit na utkání se dvěma nej-
lepšími celky průběžné tabulky i na 
souboj s druhým nováčkem Extrali-
gy. Nabídka programu Na Hvězdě je 
široká, stačí si vybrat. -rv-

Třebíč si, jako nováček Extraligy, o 
víkendu připsala další vítězství v nej-
vyšší soutěži, když dokázala porazit 
Skokany Olomouc na jejich půdě 
5:2. Nuclears favorita dokonale pře-
kvapili, a jednoznačně se jim vypla-
tila trpělivost, se kterou celý zápas 
testovali nepropustnost olomoucké 
obrany.

Jen o den dříve přitom Skoka-
ni dvakrát porazili Třebíč v jejím 

domácím prostředí Na Hvězdě vyso-
ko 1:10 a 2:10. V Olomouci ale bylo 
vše jinak. Na nadhazovacím kopci si 
v dresu Nuclears připsal do statistik 
vítězství Američan Wesley Judish. 
Na pálce pak byli za Třebíč nejpro-
duktivnější Australan Tyler Chappell 
se třemi hity a Filip Čapka, který ze 
dvou odpalů vytěžil hned tři stažené 
doběhy. Za zmínku určitě stojí také 
dva body Jana Urbánka.

V tropickém počasí byl stav dlou-
ho vyrovnaný. Až v sedmé směně se 
Třebíči podařilo prolomit olomouc-
kou obranu a přidat čtyři důležité 
body. Na ty Skokani dokázali reago-
vat už jen jedním doběhem.

Fanoušci Nuclears se tento týden 
mohou těšit na dvacetinásobné mis-
try České republiky - Draky Brno. 
Ti se představí na třebíčské Hvězdě 
v sobotu 3. června od 16 hodin. -rv-

MLADÍČCI v modrých dresech Třebíče, Radim Novotný a Lukáš Hlouch, se 
snaží zastavit reprezentanta Matěje Hejmu u druhé mety v utkání Nuclears proti 
Eagles Praha. Foto: Robert Vávra

Nuclears vyřadili Kotlářku z poháru

Nuclears překvapili Skokany Olomouc

Oblékl si 
slávistický dres

Mejzlík uspěl na Slovensku
Slovenský pohár v triatlonu se 

dočkal zahájení v neděli 21. květ-
na na Slnečných jazerách v Senci, a 
jen do hlavního závodu se prezen-
tovalo 248 závodníků.  Byl to již 28. 
ročník závodu s názvem SENEC 
TRIATHLON, na distancích sprint 
triatlonu 0,75-20-5 km. Rychlou 
rovinatou trať závodníkům hodně 
znepříjemňoval silný nárazový vítr.  

Po několika letech si svoji účast na 
tomto závodu zopakoval Petr Mejz-
lík z TJ Sp. Třebíč. V kat. 55-59 let se 
mu podařilo dostat na stupně vítě-
zů, a časem 1:11,46 h obsadil 3. mís-
to /115./. Celkovým vítězem závo-
du se stal František Kubínek z Brna 
časem 55:06 h. „Bylo to fakt moc hez-
ký závod, a i se mi vydařil,“ okomen-
toval účast Mejzlík.   -zt-

V Třebíči se uskuteční největší fot-
balový turnaj v historii. Třebíč Open 
2017 přivítá přes sto fotbalových 
týmů ze čtyř zemí Evropy. Třídenní 
sportovní svátek vypukne po celém 
Třebíčsku  v pátek 9. června a bude 
trvat až do neděle 11. června. 

Do Třebíče přijede přes 1500 dětí 
ze všech koutů České republiky, obje-
ví se také mladí hráči ze sousedního 
Slovenska, Polska, a jako třešnička na 
dortu přiletí dvojnásobný vítěz Ligy 
Mistrů - Portugalský klub FC Porto. 
Třebíč Open 2017 organizuje klub 
SK Fotbalová škola Třebíč.

„Naším cílem není pouze uspořádat 
fotbalový turnaj, ale také otevřít město 
Třebíč světu se vším, co může nabídnout. 
Máme připravený i bohatý doprovodný 
program. Třebíč Open 2017 je turnaj 
pro děti a mládež od šesti do třinácti let. 
Díky výrazné podpoře okolních obcí a 
klubů bude připraveno sedm sportov-

ních arén v Třebíči, Přibyslavicích, Více-
nicích, Rouchovanech a Dukovanech, ve 
kterých bude turnaj probíhat,“ popsal 
záměry pořadatele Martin Daněk, 
ředitel Třebíč Open 2017. 

Koncept turnaje zahrnuje nejen fot-
balová utkání, ale také návštěvu rege-
neračních areálů Laguna a Polanka, 
historických památek města Třebí-
če, a také sobotní večerní turnajo-
vý ceremoniál a „aft erparty“ s živou 
hudbou a ohňovou show přímo 
v hlavní turnajové aréně, hřišti TJ 
Spartak Třebíč.

„Chceme poděkovat všem partnerům 
z řad fi rem, klubů, obcí i dalším, pro-
tože bez nich by se Třebíč Open 2017 
vůbec nemohlo uskutečnit. Vypadá to, 
že cíl se nám podaří splnit více než dob-
ře, protože už nám píšou například i 
brazilští prarodiče hráčů FC Porto, že se 
přiletí podívat. To je více, než jsme čeka-
li,“ doplnil Daněk. -zt-

Třebíč přivítá FC Porto

VÍTĚZSTVÍ Slávie Praha v první fot-
balové lize velice potěšilo Milana Jur-
du z třebíčské čtvrti Borovina. Dru-
hý den dopoledne si oblékl slávistický 
dres, aby zdůraznil svoje fandovství a 
vztah k tomuto klubu.
  Foto: Antonín Zvěřina
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel.: 776 143 134

2. - 3. 6.2017 Měřínská pade-
sátka, turistický pochod v Měříně, 
start na fotbalovém hřišti, trasy pěší 
15, 25, 35, 50 a 100 km, cyklo 25 - 
100 km. V pátek start noční 50 km, 
v sobotu ostatní trasy. Trasy vedou 
na Dědkovskou horu, Netín a Mos-
tiště. Odjezd v sobotu autobusem z 
Třebíče v 6.5. Návrat z Měřína auto-
busem v 13.36, 15.05, 18.00.

3. 6. 2017 Ždírecký okruh, turis-
tický pochod ve Ždírci nad Doub-
ravou, start v klubovně SDH, trasy 
pěší 10, 20 a 30 km, cyklo 25, 35 a 
50 km. Odjezd autobusem z Třebíče 
v 6.56. Návrat ze Ždírce autobusem 
v 15.34, nebo vlakem v 13.14, 15.19, 
17.19.

3. 6. 2017 Krajem Pohádky máje, 
turistický pochod v Brně - Bystrci, 
start v restauraci U Vesla, trasy pěší 
a cyklo 20 - 60 km. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.18 / z Boroviny v 
6.03. Návrat z Brna vlakem v 13.15, 
13.39, 15.15, 15.39, 17.15, 18.39.

10. 6. 2017 Putování k Javoru, 
turistický pochod v Trnavě u Třebí-
če, trasa pěší z Trnavy 18 km, z Tře-
bíče 22 km, cyklo 19 až 56 km. Start 
v Třebíči u restaurace Vysočina od 
7.30 do 9.00 hodin. Start v Trnavě: 
hostinec U Toma od 7.30 do 10.00 
hodin. Lze využít autobusový spoj - 
do Trnavy z Třebíče v 8.40, do Tře-
bíče z Trnavy v 14.26, 18.47.

10. 6. 2017 Vídeňský pochod, 
turistický pochod ve Vídni, okres 
Žďár nad Sázavou, start v kultur-
ním domě, trasy pěší 10, 20, 35 km, 
cyklo 35 km, od 16.00 hodin Vídeň-
ská lávka - soutěží se o nejpomalejší 
přejezd lávky na kole a o nejrychlej-
ší přejezd dvojic na trakaři. Doprava 
vlastními auty.

17. 6. 2017 Kolem Doubravníku, 
turistický pochod v Doubravníku 
u Tišnova, start radnice na náměs-
tí, trasy pěší 9, 15, 24, 38 a 50 km, 
cyklo 30 a 60 km. Trasy vedou na 
Křížovice, Borač, Husle, Maňovou a 
Nedvědice. Doprava vlastními auty.

17. 6. 2017 Hvězdicový výstup 
na Čeřínek, turistický pochod, 

start libovolný, cíl chata KČT na 
Čeřínku mezi 9.00 - 15.00 hod. Tra-
su je vhodné volit od žst. Kostelec 
(4,5 km), Dolní Cerekev (5,5 km), 
Dvorce (6 km), Rantířov (10 km), 
Batelov (15 km) nebo Jihlava (18 
km). Odjezd z Třebíče vlakem z hl. 
n. v 6.09, 8.33 / Boroviny v 6.12. 
Návrat vlakem z Kostelce v 14.15, 
14.45, 16.15, 16.47, z Dolní Cerek-
ve v 14.40, 16.43, ze Dvorců v 14.50, 
16.52, z Rantířova v 14.57, 16.59.

24. - 25. 6. 2017 Zapomenutými 
kouty Vysočiny, turistický pochod 
ve Vyklanticích, start kulturní dům, 
trasy pěší 6, 15, 25 a 100 km, cyklo 
15, 50 a 100 km. Doprava vlastními 
auty.

25. - 29. 6. 2017 Česko-Sas-
ké Švýcarsko. Ubytování v Ryb-
ništi u Chřibské. NE: příjezd do 
Bad Schandau, a pěšky 12 km přes 
vyhlídky a skalní stěny do Hřenska, 
PO: Hřensko, Pravčická brána, Sou-
štejn, Jetřichovické stěny, Mariina 
vyhlídka, Jetřichovice (19 km), ÚT: 
Lesné, Tolštejn, Jedlová, křížová ces-
ta, Jiřetín pod Jedlovou, penzion (12 
km), ST: Vysoká Lípa, Ptačí kámen, 
Divoká soutěska, loď, Edmundo-
va soutěska, loď, Hřensko (9 km), 
ČT: obec Kunice, prohlídka zám-
ku Berchtold, muzeum s expozicí 
bankovek, starých map, poštovních 
známek, miniatur hradů. Odjezd 
autobusem z Třebíče v 6.00 hod. -zt-

Skvěle dopadlo mistrovství republiky ve vícebo-
jích pro atlety třebíčského Spartaku. Z Olomouce, 
díky dvojici Tobiáš Dvorský a Aleš Svoboda, při-
vezli zlato a stříbro. Dvorský suverénně vyhrál sou-
těž dorostenců a přidal tak do galerie desetibojař-
ských šampionů další třebíčské jméno. 

Před ním si už dorostenecké či juniorské zlato z 
MČR na krk zavěsili Jiří Kliner, Petr Svoboda, Jiří 
Sýkora, a loni také Aleš Svoboda. První tři trenér-
sky vedl Pavel Svoboda, Alešovi a Tobiášovi pře-
dává své zkušenosti Jiří Kliner. Dvorského cesta 
k prvenství byla jednoznačná: v osmi disciplínách 
si vytvořil osobní rekordy, ve dvou za nimi maličko 
zaostal. 

Zvítězil ve třech bězích a ve skoku dalekém, při-
čemž na stovce zaběhl čtvrtý nejrychlejší třebíčský 
čas všech dob (10,90). Před ním jsou jen Daněček 
(10,64), P. Svoboda (10,69) a Sýkora (10,89). Do 
elitní desítky se dostal i na čtvrtce (50,37). Přitom 
je v dorostenecké kategorii teprve prvním rokem, a 

vůbec není typickým vícebojařem. 
Jeho slabinami jsou oštěp a disk, v nichž ho 

zastoupil druhý z Třebíčáků, Pavel Padělek. Stále 
ještě vícebojařský nováček obě vrhačské disciplíny 
vyhrál a celkově skončil sedmý. Mnohem těžší situ-
aci měl v Olomouci Aleš Svoboda, který se pokou-
šel o splnění limitu na mistrovství Evropy juniorů. 
Na vítězství nepomýšlel, k němu od počátku smě-
řoval Kopecký z Pardubic, který by měl z juniorské-
ho ME přivézt medaili. 

Svoboda se k účasti na této vrcholné akci blížil po 
skončení prvního dne, kdy měl sto bodů nad plán. 
Druhý den však ztráta v disku a zranění kotníku při 
dopadu po úspěšném pokusu v tyči znamenaly, že 
se plus změnil na mínus, a přes vítězství v oštěpu 
a statečný boj v závěrečné patnáctistovce Alešovi 
k limitu chybělo pouhých 28 bodů. 

Vedle závodníků v třebíčských dresech trené-
ra Klinera zajímala i novopečená členka Olympu 
Brno Renata Procházková. Stále je totiž jejím kou-

čem, a tak ho potěšily její překážky za 13,94, s a rov-
něž 160 cm ve skoku do výšky. Věřme, že tuto skvě-
lou výkonnost si Renata udrží i po skončení letošní 
sezony, kdy se z jednoročního přestupu vrátí domů.  

Výkony závodníků Spartaku Třebíč při MČR 
ve vícebojích v Olomouci: Desetiboj junio-
rů: 2. Svoboda 6962 (11,50 – 674 – 14,07 – 199 
– 51,34 – 15,58 – 38,59 – 360 – 49,83 – 4:42,70). 
Desetiboj dorostenců: 1. Dvorský 6394 (10,90 
– 655 – 12,36 – 178 – 50,37 – 14,97 – 30,18 – 
340 – 40,00 – 5:02,36), 7. Padělek 5570 (12,05 – 
594 – 11,64 – 181 – 57,27 – 16,86 – 40,38 – 320 
– 44,31 – 5:25,67). Pětiboj ml. žáků: 7. Havlí-
ček 2295 (10,07 -  65,54 – 8,58 – 511 – 2:27,64). 
Sedmiboj juniorek: 7. Procházková (Olymp 
Brno) 4284 (13,94 – 160 – 8,51 – 25,90 – 481 – 
16,76 – 2:34,48). Sedmiboj žákyň: 10. Všetečková 
4248 (15,58 – 148 – 9,95 – 19,42 – 471 – 25,01 – 
2:33,81), 11. Kosielská 4160 (15,09 – 154 – 9,90 – 
19,64 – 520 – 22,99 – 3:00,24).  Milan Zeibert

Dvorský mistrem, Svoboda stříbrný

Petr Mejzlík skončil pátý
Další ročník prestižního seriálu Českého poháru v dlou-

hém triatlonu s názvem Ford Czechman Tour 2017, ale také 
13. ročník závodu Krušnoman Long Distance Duathlon, 
startovaly v sobotu 6. května.

Objemy 5-83-15 km /běh-kolo-běh/, běh v Klínech čtyři-
krát sjezdovkou nahoru-dolů a cyklistika ve dvou okruzích 
v Krušných horách, střídavě v ČR a SRN, hned na začátku 
sezóny prověřily, jak na tom kdo na jejím začátku je.

Svoji oblibu si tento závod našel nejen mezi domácími, ale 
i zahraničními závodníky. 175 startujících z pěti zemí v hlav-
ním závodě je toho důkazem. Tradičním účastníkem toho-
to „otvíráku“ Českého poháru v triatlonu byl Petr Mejzlík 
z oddílu triatlonu TJ Sp. Třebíč. V kat. M 55-59 let časem 
5:42,22 h obsadil 5. místo. A tradičním vítězem /6x/ časem 
3:48,53 h Karel Zadák z Brna, závodící za Triexpert team. 
„Pocity dobrý, výsledek nic moc, ale body jsou, a sčítat se to bude 
až v půlce září,“ konstatoval Mejzlík.  -zt-

Brabcová byla 
druhá v Černé Hoře
V Černé Hoře konal 2.ročník triatlo-

nového závodu. Ten nese název Ocean 
Lava Montenegro s objemy halfi ron-
mana 1,9 - 90 - 21,1km. V krásném 
pobřežním městě Kotoru na pobřeží 
Jaderského moře se na start postavi-
lo přes 300 závodníků z 31 zemí svě-
ta. Mezi nimi nechyběla ani početná 
skupina českých borců. Jen z Vysočiny 
bylo pět závodníků a mezi nimi z oddí-
lu triatlonu TJ Sp.Třebíč Petr Mejzlík a 
Milada Brabcová. 

Lépe z nich se vedlo Miladě, která po 
výborném výkonu hlavně v závěreč-
ném běhu vybojovala 2. místo ve věko-
vé kategorii 40-44 let a mezi 36 ženami 
doběhla celkově na velmi hodnotném 
5. místě v čase 5:20,53 h. Petr po tech-
nických problémech s přehazovačkou 
dokončil závod mezi muži 54-59 let na 
5. místě časem 5:39,24 h. -zt-

KRUŠNOMAN získává mezi závodníky oblibu. 
 Foto: archiv P. Mejzlíka
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Okøíšky
U Kaplièky 591
prostory parkovištì pøed hlavní budovou

Sobota 10. èervna 2017
13:00 – 19:00 hod.
Obèerstvení po celý den
Akce se koná za každého poèasí

Animátor a moderátor akce 
Milan Øezníèek – Hitrádio Vysoèina

Program:
» komentované prohlídky výroby
» personální koutek s možností získání informací 

o zamìstnání ve spoleènosti FRAENKISCHE CZ
» prezentace Støední prùmyslové školy Tøebíè 

(vozy KAIPAN, umìleètí kováøi)
» prezentace Nemocnice Tøebíè (mìøení krevního 

tlaku, zjiš ování krevní skupiny, mìøení nožní 
klenby aj.)

Program pro dìti:
» Michal Nesvadba z Kouzelné školky
» animaèní programy a soutìže o ceny

(ve spolupráci s DDM Tøebíè)
» skákací hrad, nafukovací skluzavka 

a pøekážková dráha
» malování na oblièej, airbrush tetování
» prohlídka hasièského vozu + hasièká pìna
» dárek pro každého malého návštìvníka
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