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OŽIVENÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO: Pestrý program nabídl letošní ročník Oživeného židovského města v Třebíči. Mezi účastníky 
nemohly chybět sličné tanečnice z tanečního souboru Yocheved. Foto: Antonín Zvěřina

Prvního dne festivalu 
Šamajim se zúčastnil izraelský 
velvyslanec Daniel Meron a 
eurokomisařka Věra Jourová. 

 Antonín Zvěřina

Festival židovské kultury Šamajim 
začal v Zadní synagoze v Třebíči 
v pondělí 24. července, a potrvá do 
soboty 29. července. Je věnovaný tře-
bíčskému rodákovi Antonínu Kali-
novi, zachránci více než 900 židov-
ských dětí v koncentračním táboře 
Buchenwald.

Festival se koná po čtrnácté, a zášti-
tu nad ním převzal velvyslanec Izra-
ele v České republice Daniel Meron. 
Ten do Třebíče přijel s manželkou. 
Zahájení festivalu moderoval Michal 
Lukáč, principál třebíčského diva-
delního souboru Ampulka. 

Význam památek
V úvodu přítomné pozdravil tře-

bíčský starosta Pavel Janata. Zdůraz-
nil význam nejen židovského města, 
ale i baziliky sv. Prokopa a židov-
ského hřbitova, které jsou společně 
zapsány na seznam světového kul-
turního dědictví UNESCO.

„Festival židovské kultury je pro Tře-
bíč velice významný, a jsem rád, že si 
do města našlo cestu tolik vzácných 
hostí,“ konstatoval. Slovo dostal také 
předseda brněnské Židovské obce a 
pravidelný návštěvník festivalu Pavel 
Fried. 

„V Třebíči, bohužel, už žádná židov-
ská komunita nežije. Proto je velice 
důležité, že se v Židovském městě pořá-
dá tolik kulturních akcí. Bez nich by 
se jednalo o mrtvé město, což by určitě 
nebylo dobře,“ zdůraznil.

Následně zapálil v Zadní synago-
ze tradiční světlo, které bude festi-
val provázet. Slovo dostal i izrael-
ský velvyslanec Daniel Meron. Po 
krátké zdravici přítomné upozornil, 
že někteří jeho příbuzní pocháze-
jí z Třebíče a na toto město nedají 
dopustit.

„Určitě budou lidi v Izraeli nabádat, 
aby Třebíč navštívili,“ upozornil. Zad-
ní synagogu považuje za jednu z nej-
hezčích a nejzachovalejších v České 
republice.  

„Jsem rád, že navštívím také židovský 
hřbitov, a věřím, že tam najdu hrob 
svého prapředka,“ sdělil. Doplnil, že 
celá jeho rodina věří, že tento hřbi-
tov má magickou moc. „Náš předek 
měl po zahájení druhé světové války 
obavu o svůj život. Z Rakouska se při-
jel pomodlit na tento hrob, a po návra-
tu dostal britské vízum. To nás utvrdi-

lo v našem přesvědčení,“ uvedl Daniel 
Meron. 

Snad lidstvo nedopustí
Přítomné pozdravila i třebíčská 

občanka, eurokomisařka Věra Jouro-
vá. Nastínila význam Antonína Kali-
ny a v závěru vyslovila optimistickou 
myšlenku, že snad už lidstvo nedo-
pustí, aby takoví hrdinové museli 
někde zasahovat. 

Došlo i na uvedení nové knihy 
Anety Chytkové, Antonín Kali-
na. „Chtěla jsem se na jeho osobnost 
podívat trochu jinýma očima. Antonín 
Kalina rozhodně nebyl žádný svatou-
šek. Už ve škole měl s chováním pro-
blémy a v dospělosti se často dostával 
do konfl iktů se zákonem. Byl to také 
z toho důvodu, že to byl přesvědčený 
komunista,“ vysvětlila. 

 (Pokračování na str. 3)

Začal Festival židovské kultury Šamajim

Uzavře se chodník
Dopravní omezení nastane v pondělí 

31. července v ulici Vltavínská. Uzavře-
ný bude chodník a volný jeden jízdní 
pruh do pátku 11. srpna.  -zt-
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Lidé se učili péct domácí chle-
ba, jedenáct domácích chlebů se 
zúčastnilo soutěže. 

 Antonín Zvěřina

Obsahem akce Chlebová sobo-
ta bylo přiblížení výroby základní 
potraviny dnešnímu uspěchanému 
člověku, informace o tom, co jíme, a 
jak kvalitní a bezpečné jsou potravi-
ny, které se v rodinách konzumují. 

Během soboty 15. července od 
10 do 17 hodin předváděla Zdeň-
ka Palátová postup výroby chleba, 
od nakrmení kvásku až po koulení 
chleba do ošatky a samotné pečení. 
Vzorky chlebů z pekárny Vrátka byly 
celý den připraveny k ochutnávání. 

„Chleby z pekárny Vrátka jsou již 
v Třebíči známým pojmem. Naše 
několikaleté zkušenosti ze samotného 
pečení chleba pro širokou veřejnost, a 
také s kurzy pečení chleba, které jsme 
v minulých letech pořádali v Kavár-
ně Vrátka - kurs Upečeme to spolu, 
v letech 2016 a 2016, stály u základu 
naší letošní aktivity Chleba do každé 
rodiny,“ nastínila Palátová.

Cílem celoročního snažení je 
informovat v projektu o této základ-
ní potravině, o její domácí výrobě, o 
kvalitě základních surovin, a naučit 
zájemce z řad veřejnosti postupům 
výroby základních druhů domácího 
pečiva. 

Soutěž o Nejchleba
Tak vznikl i nápad na víkendovou 

propagační akci. V sobotu 15. červen-
ce proběhla poprvé propagační akce 
Chlebová sobota – soutěž o Nejchle-
ba. Zájemci mohli ochutnat, co se 
účastníci minulých kurzů naučili. 

Celkem jedenáct soutěžních vzorků 
ohodnotila porota složená ze samých 
„odborníků“. - „Kdo chleba hodnotil? 
Devítičlenná porota, složená ze tří lekto-
rů kurzů, a šest osob byli návštěvníci akce 

Oživené židovské město, které jsme oslo-
vili na ulici,“ vysvětlila Palátová.

Vítězem soutěže se stal Petr Machát 
z Třebíče se žitným chlebem, dru-
hé místo získala Daniela Vilhelmová 
z Třebíče s bezlepkových chlebem a na 
třetím místě se umístil Petr Hroščaník 
z Vladislavi se žitným chlebem. Jako 
odměnu získali pekaři poukázky na 
suroviny na další pečení. 

V neděli 16. července akce pokračo-
vala ukázkovým kurzem pečení židov-
ského cukroví a chaly. Celé odpoled-

ne mohli návštěvníci židovské čtvrti 
vidět, jak se cukroví vykrajuje, zdobí a 
peče. „Také jsme předvedli motání chaly, 
a samotní návštěvníci si mohli vyzkoušet 
svoji šikovnost,“ sdělila Palátová.

Během neděle byl připraven i dopro-
vodný program pro veřejnost, ochut-
návka a poradenství pro domácí peče-
ní. Součástí akce bylo i vystoupení 
muzikantů. Před pekárnou Vrátka hrá-
la pouliční kapela.

Mnozí návštěvníci se hned na místě 
zajímali o další chlebový kurz. „Termín 
plánujeme na 22. září.  Kurz je veden 
tak, aby každý účastník mohl získané 
zkušenosti a dovednosti využít v domá-
cím prostředí,“ poznamenala Palátová.

Základní materiál
Každý účastník získá i základní mate-

riály k domácí výrobě, v podobě tiště-
ných postupů. Kurz naučí účastníky 
staré klasické postupy výroby chleba, 
jak je kdysi dělaly babičky a praba-
bičky, bez konzervačních látek a bez 
éček. 

„Když dnes přinesu někam doma peče-
ný chleba, tak často slyším větu: Dýchlo 
na mne dětství. Náš projekt se snaží prá-
vě o to, aby i naše děti ochutnaly chutné 
a zdravé domácí potraviny. Co může být 
lepším výstupem projektu, než pochva-
la za chutnou snídani, svačinu či veče-
ři z vlastní kuchyně? Chleba s máslem a 
domácím džemem,“ dodala Palátová. 

ZDEŇKA  PALÁTOVÁ představuje vítězný chléb. Foto: Antonín Zvěřina

V kavárně se konala Chlebová sobota

JEDNA z hlavních ulic v Třebíči nese 
jméno po právníkovi Albínu Bráfovi. 
Ten se ve své době stal děkanem Práv-
nické fakulty Univerzity Karlovy, byl 
ministrem zemědělství, i poslancem 
Českého zemského sněmu. Při červen-
cových promocích na brněnské Práv-
nické fakultě získala titul Mgr. spolu s 
dalšími desítkami studentů též Micha-
ela Streitová z Třebíče (uprostřed). 

Určitě to pro ni znamená další mil-
ník v jejím životě, a těší se do nového 
zaměstnání, aby využila všechny naby-
té poznatky. Chtěli bychom jí jménem 
Třebíčských novin popřát, aby se jí v 
pracovním životě podařilo dosáhnout 
takové úcty, kterou požíval A. Bráf. 
Třeba v Michaele dřímá poslankyně, a 
možná i ministryně.
 Foto: Petr Klukan

Michaela Streitová získala titul
Výstavu děl Lubomíra Kressy st. 

lze zhlédnout v galerii Tympanom v 
Muzeu Vysočiny Třebíč. Koná se k 
jeho nedožitým pětasedmdesátinám. 
Setkání na výstavě, s úvodním slovem 
Jana Dočekala, se uskuteční ve čtvrtek 
3. srpna v 17 hodin.

Malíř, grafi k, sochař, keramik a peda-
gog Lubomír Kressa (6. 12. 1941 – 20. 
7. 1981) dostal od osudu jen osm-
náct tvůrčích let, a přesto vytvořil roz-
sáhlé dílo výrazných kvalit. Patřilo k 
tomu nejlepšímu, co v jeho době u nás 
vznikalo v surrealistickém malířství a 
sochařství. 

„Dráhu umělce nastoupil až v jedna-
dvaceti letech, kdy byl přijat ke studiu 
uměleckého kovářství a zámečnictví na 
Střední uměleckoprůmyslové škole v Tur-
nově. Rozvíjel autonomní tvorbu v kres-

bě, malbě, grafi ce, sochařství, a okrajo-
vě i v keramice,“ říká kunsthistorik Jan 
Dočekal.

Pokračuje, že mnohotvárnou, dů-
sledně koncipovanou tvorbou byl 
obrácen k člověku, k jeho komplikova-
né individualitě. Dominantní složkou 
tvorby monotypů z obvazové tkaniny 
učinil stylizaci lidské postavy a orga-
nické tkáně.

V další vývojové fázi přetiskoval čer-
né gázové postavy do školních deskrip-
tivních a architektonických výkresů, 
později je konfrontoval s kresbou nebo 
s malbou interiérů či krajin, s krystaly 
polodrahokamů. 

V poslední třetině 70. let tvořil kres-
by bělobou na černý papír. Vznikly 
složité struktury, evokující spleť živé 
tkáně.   -zt-

Vystavuje Lubomír Kressa
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KNÍŽKU Anetě Chytkové pokřtil historik Rudolf Fišer.
 Foto: Antonín Zvěřina

Začal Festival židovské...

(Dokončení ze str. 1)
Přítomni byli i spolupracovníci na 

knize, novinář František Jůza, Jit-
ka Padrnosová z Okresního státního 
archívu a historik Rudolf Fišer. „Tako-
vé knihy jsou velice zapotřebí,“ poukázal 
Fišer, a následně knihu pokřtil. 

Součástí programu byla i kultura. Na 
znělku festivalu zatančil taneční sou-

bor Yocheved, a originální klezmery 
zahrálo Naches Trio z Prahy a Berlí-
na. Bohužel se nedostavil další tra-
diční účastník, Pavel Khon z Němec-
ké spolkové republiky, který před 
měsícem zemřel. Této osobnosti, 
dlouholetému redaktorovi Svobod-
né Evropy, je věnován celý páteční 
program.

Žáci zahradu využívají po celý 
rok, škola plánuje další zajíma-
vé prvky. 

 Antonín Zvěřina

Již několik let buduje Základní ško-
la Třebíč, Horka-Domky, přírodní 
zahradu. Na jejím rozvoji má lví podíl 
učitelka Alena Dokulilová, která se o 
zahradu obětavě stará.

Na neutěšeném pozemku za novou 
tělocvičnou, který sloužil při stavbě 
jako odkladiště stavebního materiálu 
a suti, vznikly postupně kompostéry, 
vysoké záhony, velká skalka a kamen-
ná spirála s 21 druhy bylin, jezírko 
s vodními rostlinami, hmyzí domeč-
ky, krásné žulové posezení u ohniště, 
altán se srubovým stolem a lavicemi, 
a také zeleninové a motýlí záhony.  

„Z původních druhů jsme vysáze-
li dvouřadý živý plot, ovocné i okras-
né stromy a keře. Na veškeré činnosti 

se od začátku podílejí vyučující pracov-
ních činností spolu se svými žáky,“ sdělil 
ředitel školy Pavel Kessner. 

Poukázal, že na zahradě se používají 
přírodní materiály, zalévá se dešťovou 
vodou, mulčuje se štěpka a kompos-
tuje bioodpad ze školní kuchyně.

ŽÁCI Základní školy Horka-Domky navštívili v rámci projektu Mostecko.
 Foto: archiv školy

ZŠ Horka-Domky vybudovala zahradu

„Naše usilovná práce byla odměněna 
speciální zahradní plaketou Přírodní 
zahrada nám přináší jisté zadostiuči-
nění za vykonanou práci a čas investo-
vaný do úprav zahrady, ale i povzbuze-
ní do budoucích aktivit,“ poznamenal 
Kessner. 

V rámci školního projektu Učíme 
se v přírodě I, fi nančně podpořeným 
grantovým programem Kraje Vysoči-
na, škola plánuje doplnění o další pří-
rodní prvky – například analematic-
ké sluneční hodiny, které už čekají na 
svoje dokončení.

Zahradu jako přírodní učebnu pod 
širým nebem využívají téměř celo-

ročně všichni žáci školy se svými uči-
teli pro výuku přírodopisu, výtvarné 
výchovy či pěstitelských prací. Škol-
ní družina sem zařazuje odpolední 
aktivity, a na konci školního roku do 
prostoru školní zahrady často zavítají 
i rodiče.

V uplynulém školním roce zahájila 
základní škola již zmiňovaný projekt, 
nesoucí název Učíme se v přírodě I, 
jenž v mnohém navazuje na projekty 
s environmentální tematikou, na ško-
le již zaběhlé. Díky fi nanční spoluú-
časti Kraje mohli žáci druhého stupně 
základní školy, sídlící na Václavském 
náměstí, navštívit těžbou zdevasto-
vanou krajinu Mostecké pánve, kde 
nahlédli nejen do procesu samotné 
těžby uhlí, ale především se na vlastní 
oči přesvědčili, co taková těžba udělá 
s krajinou. 

„Lidé sice dokázali zvrátit mnohé ško-
dy, které na přírodě napáchali, ovšem 
zásah člověka je na takovém místě stá-
le patrný. A proto buďme rádi za bohat-
ství, které příroda naší rodné Vysoči-
ně nadělila, važme si ho, a chovejme se 
k němu s láskou, úctou a respektem – 
tedy přesně takovým způsobem, jakým 
naše škola prostřednictvím projektu 
Učíme se v přírodě I vede svoje žáky,“ 
zdůraznil ředitel Kessner. 

V místě takzvaných boroviček v 
městské části Horka-Domky v Třebí-
či vyrostlo na začátku prázdnin nové 
lanové hřiště pro děti. Radnice na 
tento projekt získala 50 tisíc korun v 
soutěži ve třídění nápojových karto-
nů „Kam s nápojáčem“.

Smyslem kampaně bylo zvýšit 
povědomí o správném nakládání 
s použitými obaly od mléka a džusů - 
nápojovými kartony. Obyvatelé Tře-
bíče v anketě rozhodovali, jak bude 
případná výhra v soutěži využita. 
Z ankety vítězně vyšlo dětské lanové 
hřiště. Třebíč se v této soutěži umís-
tila na druhém místě za Opavou. 

Nové lanové hřiště je zatím složeno 
z pěti prvků, které jsou zavěšené 
přímo na stromech a jsou přístup-
né dětem od tří let. Těm nejmenším 
pochopitelně s pomocí rodičů, jak je 
vysvětleno i v návštěvním řádu. 

„Místo pro hřiště bylo zvoleno s ohle-
dem na blízkost kluboven skautského 

U hvězdárny je nové hřiště
střediska Srdíčko, hvězdárny i školy 
na Václavském náměstí,“ vysvětluje 
umístění hřiště místostarosta Milan 
Zeibert. Poznamenává, že dřívěj-
ší označení lesíka jako „borovičky“ 
je už s ohledem na vzrůst stromů 
matoucí. Pokud by to byly borovič-
ky, nemohlo by na nich takové hřiště 
vzniknout. -zt- 
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Kino Pasáž
DO 6. SRPNA NEPROMÍTÁ!

Od pondělí 7. do středy 9. srpna
JÁ, PADOUCH 3 ve 3D
Repríza rodinného animovaného fi l-

mu USA v českém znění.
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 7. do středy 9. srpna
KŘIŽÁČEK
Premiéra dramatu ČR/ Slovensko /

Itálie.
Začátky představení ve 20 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 10. do středy 16. srpna
Upozornění: čtvrtek - neděle ve 

3D, pondělí – středa ve 2D
EMOJI VE FILMU
Premiéra rodinného animovaného 

fi lmu USA v českém znění.
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 10. do neděle 13. srpna
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
Premiéra hororu USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 14. do středy 16. srpna
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE 

PLANET 3D
Premiéra scifi  Francie v českém zně-

ní.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 17. do středy 23. srpna
LETÍME!
Premiéra dojemné dobrodružné ani-

mované komedie Německa / Norska / 
Belgie / Lucemburska pro ornitology i 
pro celou rodinu, v českém znění.

Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 17. do středy 23. srpna
PO STRNIŠTI BOS
Premiéra komediálního dramatu 

ČR.
Začátky představení ve 20 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 24. do středy 30. srpna
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Premiéra animovaného fi lmu Kana-

da / USA / Jižní Korea v českém zně-
ní.

Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 24. do soboty 26. srpna
ZABIJÁK & BODYGUARD
Premiéra akční komedie USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od neděle 27. do úterý 29. srpna
MILOVNÍK PO PŘECHODU
Premiéra odvážné a svůdné letní 

komedie USA.
Začátky představení ve 20 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od středy 30. srpna do pátku 1. 
září

DUNKERK
Premiéra akčního historického dra-

matu Nizozemska / Velké Británie / 
Francie / USA.

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

Slavnosti Tří kápí - velkolepá 
oslava bohaté historie Třebíče

datum konání:
18. - 20. srpna 2017

místo konání:
Podzámecká niva Třebíč

Pátek 18. srpna - Podzámecká niva
16 – 18 hod. historické městečko
Řemeslné tržiště, vojenské ležení, 

dobová hudba, soutěže a hry pro děti.
18 – 24 hod. koncert pro Tři kápě
18 – 18.45 hod. - LIKE-IT 
19.05 – 20 hod. - CHAI NÝRSKO
20.20 – 20.50 - MIRA CLES
21.15 – 22.15 - ELLA
22.30 – 24 hod. - AC/DC revival
 
Sobota 19. srpna - Podzámecká 

niva
10 – 15 hod. historické městečko
Pokračování atraktivního historické-

ho programu.
15 – 17 hod. - velkolepý rytířský 

turnaj - štvanci
17 – 21 hod. - koncert pro Tři kápě
17 – 18 hod. - BABYLON (pro 

děti)
18.30 – 19.30 hod. - MEGAPHO-

NE 
20 – 21 hod. - POETIKA 
21 hod. - noční historický PRŮ-

VOD
21.30 hod. - OHŇOSTROJ
22 – 24 hod. - PULS 
 
Neděle 20. srpna
Nádvoří zámku
15 hod. – FLASHBAND

Od čtvrtka 31. 8. do středy 6. 9.
Čtvrtek - sobota ve 3D, neděle – 

středa ve 2D
HURVÍNEK A KOUZELNÉ 

MUZEUM
Premiéra animované komedie ČR 

pro celou rodinu.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Městská knihovna
PROVOZNÍ DOBA knihovny 

v srpnu 
Dospělé oddělení, hudební odděle-

ní: běžný provoz.  
Dětské oddělení: Pondělí, středa, 

čtvrtek  8.30 - 18 hod., úterý a pátek 
zavřeno. 

Internetová studovna: běžný provoz 
8.30 – 18 hod. V úterý 22. srpna ote-
vřeno od 12 hod. 

Pobočka Modřínová: pondělí, stře-
da, čtvrtek  8.30 - 12,   12.30 – 18 hod., 
úterý a pátek zavřeno.

Pobočka Borovina: 31. července - 18. 
srpna ZAVŘENO. Ostatní dny: pon-
dělí, středa, čtvrtek  8.30 - 12,  13 – 18 
hod., úterý a pátek zavřeno.

Francouzský klub 
2X PÉTANQUE - BOULES 

ČILI KOULENÁ
Mott o: „Nikdy není špatné počasí, 

jsou jen špatně oblečení hráči“ 
Čtvrtek 3. srpna, 17 hod., Sokolský 

stadion
Přijďte si zahrát hru, která neodmys-

litelně patří k francouzské Provence. 
Koule jsou zajištěny a pravidla si připo-
meneme na místě. Jde hlavně o legraci 
a hezké strávení letního podvečera, jak 
je zvykem na jihu Francie. Vstup zdar-
ma pro všechny, bez rozdílu věku.

VÝSTAVY:
JEDEME DO SVĚTA

Do 29. září, dětské oddělení
Výstava prací dětí z MŠ Kaštánek.

Výstava prací dětí z MŠ Okružní
Do 31. srpna, pobočka Borovina

LETNÍ DEKORA CE z Domovinky
Do 31. srpna, pobočka Modřínová
Výstavu připravila Jolana Halová.

RETROSPEKTIVNÍ VÝSTA-
VA ŘEZBÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 
Oldřicha Chmelíčka

Do 31. srpna, pobočka Modřínová

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

5.8. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
6.8. neděle   MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
12.8. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
13.8. neděle  MUDr. Bartoňková Olga  Vltavínská 1346 674 01 Třebíč  568 808274
19.8. sobota  MUDr. Bednářová Marie  Zdislavina 11 674 01 Třebíč    568 824359
20.8. neděle  MDDr. Bedníček Jiří  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o. 
     Kpt. Jaroše 1123 674 01 Třebíč          568 826880, 776 166268
26.8. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
27.8. neděle  MDDr. Blažek Jan  Svatopluka Čecha 840/39 674 01 Třebíč  568 844002

Třebíčské kulturní léto

Centrum Ruth uskuteční tříden-
ní Prázdninovou plavbu po ostro-
vech Setkání, Ohně a Vody od sobo-
ty 15. do pondělí 17. srpna od 8.30 
do 16.30 hodin ve Stacionáři Úsměv 
Třebíč, Gen. Sochora 705. První 
den se na Ostrově setkání účastní-
ci setkají s Robinsonem, Pátkem a 

jeho věrným psem, mohou se těšit 
na canisterapeutické aktivity.

Druhý den na Ostrově ohně spo-
lečně vyzkouší, jak připravit jídlo 
na ohni. Třetí den na Ostrově vody 
na ně čekají nástrahy přírody. Odo-
lávat jim budou v Lanovém centru 
pavouk.  -zt-

Centrum podpory rodiny Ruth 
pořádá ve svých prostorách ve středu 
2. srpna od 16.30 hodin vzděláva-
cí workshop Cesta k přirozenému 
otěhotnění. Účastníci se dozvědí, 
jak může pomoci Symptotermální 
metoda (STM), a jak touto meto-
dou přirozeně podpoří plodnost. 
Jak ovlivňuje cyklus ženy a společná 
plodnost páru otěhotnění.

Získají informace o základních 

pravidlech pro měření bazální tep-
loty, sledování příznaků plodnos-
ti a prakticky si vyzkouší hodnoce-
ní vzorového záznamu. Lektorka 
Lucie Hospůdková absolvovala kurz 
pro poradce v přirozeném plánování 
rodičovství v CENAP v Brně a 5 let 
se věnuje poskytování poradenství v 
této oblasti.

Na program je nutné se přihlásit do 
31. července.  -zt-

Senioři z domovů pro seniory, 
zřizovanými Krajem Vysočina, se 
zúčastnili 8. ročníku hry pétanque 
seniorů, v rámci přípravy na celo-
moravskou soutěž s názvem Morava 
Cup. Na Krajskou soutěž přijelo osm 
družstev z pěti domovů pro senio-
ry, a místem konání byl již tradičně 
Domov pro seniory Třebíč, Manželů 
Curieových.

Do soutěže se zapojili senioři z 
Domova ve Ždírci, kteří sestavili dvě 
družstva, jedno družstvo přijelo z 
Domova důchodců Proseč Obořiště 
a z Domova pro seniory Velké Mezi-
říčí. Dvě družstva postavili z Domo-
va pro seniory Třebíč, Koutkova-

Kubešova, a pořadatelský Domov 
pro seniory Třebíč, Manželů Curieo-
vých postavil rovněž dva týmy.

Soutěž se hrála systémem každý s 
každým, a do fi nále se probojovalo 
jedno družstvo z Domova Ždírec a 
druhé družstvo z domova pro seni-
ory v Třebíči, v ulici Koutkova. Obě 
družstva tak čeká cesta do Zlína, kde 
se v Domově pro seniory Burešov 
uskuteční již VIII. ročník Morava 
Cupu ve hře pétanque. 

Pořadatelem této akce je již tradič-
ně Zlínský kraj a Asociace posky-
tovatelů sociálních služeb. Výherci 
krajských kol změří síly ve čtvrtek 
24. srpna.  -zt-

Centrum připravilo plavbu

Pomohou s plodností

Senioři přijeli do Třebíče

Pořádají výstavu
Domovinka pořádá v knihovně 

Modřínová v Třebíči výstavu makov-
níčků a háčkovaných výrobků. Zača-
la na počátku července a potrvá po 
celý měsíc srpen. Výstava je přístup-
ná v půjčovní době knihovny.  -zt-
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TES s.r.o. 
Pražská 597
674 01 Třebíč

Společnost TES s.r.o. poskytující inženýrské služby  a 
technickou podporu v oblasti jaderné energetiky hledá  
pro pracoviště Dukovany a Třebíč spolupracovníky 
na pozice:

Profesní životopis a motivační dopis zasílejte na email:prodelalova@tes.eu. Pro 
informaci o jednotlivých pozicích navštivte naše web stránky www.tes.eu nebo 
volejte tel. 568 838 421 – Věra Prodělalová

KONSTRUKTÉR – VÝVOJÁŘ HW/SW 

PROJEKTOVÝ MANAŽER

SPECIALISTA ELEKTRO

Nabízíme:

Obecné požadavky:

•  Práce ve stabilní společnosti
•  Možnost dalšího vzdělávání včetně jazykových kurzů
•  Zaměstnanecké benefity (stravenky, příspěvek na penzijní pojištění, 

5 týdnů dovolené, stimulační fond)
•  Pružná pracovní doba

Nástup možný ihned • plný pracovní úvazek • pracoviště Třebíč/Dukovany.

• VŠ/SŠ se zaměřením na elektrotechniku/informatiku/strojní 
• Organizační schopnosti, samostatnost, komunikativnost
• Znalost práce s MS Office 
• Angličtina výhodou 
• Řidičský průkaz skupiny B výhodou

www.tes.eu

.

t08-tesD

Přesvědčte se sami v rámci zkušební jízdy.

CARTec motor, s.r.o.
Mariánské nám. 5, 617 00 Brno, Tel.: 545 233 556, e-mail: prodej@cartec.cz

jaguar-brno.cz

1 Další údaje a informace o podmínkách služby Jaguar Care najdete na adrese jaguar.cz/JaguarCare
*Nabídka platí pro nové a předváděcí skladové vozy do odvolání u všech participujících prodejců Jaguar. Nezávazně doporučené cenové zvýhodnění včetně 21% DPH.

Spotřeba paliva v l/100 km: Jaguar F-PACE: 12,2–5,8 (ve městě); 7,1–4,2 (mimo město); 8,9–4,8 (kombinovaná); emise CO2 v g/km: 209–126. Ilustrační fotografi e.

DOKONALÉ JÍZDNÍ VLASTNOSTI. A DOKONALÁ CENA.

NYNÍ S BONUSEM PERFORMANCE 
VE VÝŠI 80 000  Kč.*

MAXIMÁLNÍ VÝKON  I Z HLEDISKA CENY.
JAGUAR F–PACE JIŽ OD 1 204 555 Kč.
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ZŠ a MŠ 
Na Kopcích
www.zskopce.cz Žijeme a jíme zdravě

Učíme se rádi cizím 
jazykům

Jezdíme do světa

Jsme dobrá parta

Rozvíjíme sebe i svoje 
plány

Nebojíme se moderní 
výuky

Ve třídě je nás míň 
a jedeme naplno

Jsme moderní škola, která se soustředí nejen na studijní programy 

a plány, ale i na zájmy dětí. Záleží nám na pocitech našich žáků, názorech 

jejich rodičů a celkové atmosféře ve škole. Nechceme lámat rekordy, 

chceme v dětech probudit zdravý zájem o vzdělání. 

Učit se na Kopcích není nuda!

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 www.zskopce.cz

Učit se Na Kopcích není nuda!

OTEVŘENO
I V SOBOTU 

8–12 hodin
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Nová ŠKODA BEZ STAROSTÍ. Operativní leasing nové generace 
nyní pro všechny modely a konfi gurace.

Vychutnat si pocit nezávislosti je stejně snadné jako získat nový vůz se službou ŠKODA BEZ STAROSTÍ. Nyní si 
můžete výhodně pronajmout kterýkoliv model ŠKODA, třeba stylový RAPID SPACEBACK. 
Díky jednoduché měsíční platbě, která zahrnuje pojištění i servis, si prostě zvolíte barvu, výbavu a délku 
pronájmu – a pak už jen jezdíte svým novým vozem ŠKODA. Jednoduše, bez starostí… Takto!

www.skodabezstarosti.cz

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz RAPID SPACEBACK Ambition 1,0 TSI 70 kW v ceně 362 390 Kč s paketem PLUS. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. Uvedená pravidelná 
měsíční splátka 4 999 Kč včetně DPH obsahuje službu ŠKODA Předplacený servis STANDARD na 5 let, nebo 100 000 km a povinné ručení i havarijní pojištění. Tato indikativní nabídka není nabídkou 
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

UKAŽTE MĚSTU
ZÁDA NEBO STYL.

JAK TO?

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozu

ŠKODA RAPID SPACEBACK: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

Horácké autodružstvo
Brněská 123
674 01  Třebíč 
Tel.: 568 823 853
www.horacek-tr.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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Hrad Polná
Původně středověký hrad dnes nabízí návštěv-

níkům nejen hradní interiéry. 
Najdete zde i barokní lékárnu U černého orla, 

kupecký krám, řemeslné dílny,    expozici 1. světo-
vé války   s maketou  legionářského vozu „těpluš-
ky“ v životní velikosti.

Na trase Muzeum zaslechnete tikot věžních ho-
din, jemnou hudbu hracích strojků i říznou muziku 
orchestrionu.

Na letní prázdniny jsou připraveny noční pro-
hlídky hradu i zážitkové Noci na hradě s možností 
přespání v jeho historických prostorách.

Milovníky umění potěší výstava díla sochaře Ja-
na Adolfa Vítka. 

K návštěvě zve i Stará polenská škola s původní 
třídou, kabinety, bytem učitele a dvěma černými 
kuchyněmi. 

V Polné je z čeho vybírat. Přijeďte a uvidíte!

Otevírací doba: 
denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 hodin

Adresa a konkrétní údaje
Městské muzeum Polná, p. o.
Zámek 486, 58813 Polná
Tel. 567 212 336, 777 229 073
Web: www.muzeum-polna.cz
e-mail: muzeum@muzeum-polna.cz
facebook:
https://cs-cz.facebook.com/muzeumpolna
https://www.facebook.com/hradpolna

J0
8-
H
Pd

Otevřeno 
každý den 
po celý rok
www.zoojihlava.cz
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TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

9 KčCE
NY ,
MASIVNÍ

od

LIKVIDACE

www.modaprostejov.cz

Toto je naprosto šokující!!! Likvidujeme všechny obleky v cenách 
od neuvěřitelných 999,- Kč, kravaty od 9,- Kč, dámské zboží 
od 59,- Kč, košile se slevou až 66%! Všechny tyto úžasně nízké 
ceny jsou již uvedeny na jednotlivých kusech zboží. Vše platí 
do vyprodání zásob! Přijďte, určitě si vyberete ze skvělého 
sortimentu obleků, kravat, dámského zboží... Těšíme se na Vás!

Akce platí od 31. 7. 2017.
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Máme lepší řešení jak se zchladit. Nechte si zkontrolovat svou klimatizaci našimi odborníky a užívejte si chladný a čistý vzduch během celého léta. 
Nabízíme kompletní servis klimatizace, včetně důkladné dezinfekce ultrazvukem. 
Věděli jste, že:

- zanedbaná údržba klimatizace způsobuje zápach, mlžení skel a podporuje tvorbu mikrobů a bakterií
- nedostatek chladiva způsobuje opotřebení dalších komponentů chladicího systému
- životnost pylového filtru závisí na prostředí, ve kterém se vůz pohybuje

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz

ŠKODA SI LÉTO
    NEOCHLADIT
Důkladná kontrola klimatizace
včetně dezinfekce za 999 Kč.

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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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 kval-
itní  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 – Komen-
ského nám. 1045/18 – u přechodu 
naproti Septiku :-)  

Soudně ověřené překlady z a do 
německého jazyka, tlumočení, 
výuka. Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 724 
658 835.

Překlady a tlumočení 

Náplně do tiskáren

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

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. Detaily na www.taznekoule.cz   
Tel.: 604 871 030. 

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
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Po čtyřech dnech skončil v úterý 
18. července po čtyřech dnech tur-
naj starších žáků kategorie „A“, kte-
rý byl určen pro top hráče ročníků 
narození 2003 a 2004. Že se jedna-
lo a skutečnou republikovou špič-
ku, hráči přesvědčovali po celou 
dobu trvání turnaje, a diváci byli 
svědky mnoha krásných a vypjatých 
utkání.

Sobotní program nejprve zahájil 
starosta města Třebíč Pavel Janata, 
který hráčům popřál hodně štěstí, 
a jejich rodiče pozval na prohlíd-
ku města, neboť partnerem turna-
je bylo Městské kulturní středis-
ko Třebíč, které jim nabídlo volné 
vstupy do vybraných třebíčských 
kulturních památek a zajímavostí.

Poté program na tři hodiny pře-
rušil déšť, pořadatelé tak stihli ode-

hrát pouze dvě kola dvouhry. V nich 
se postupně představili i všichni tři 
domácí hráči. Matyáš Říha nejprve 
jednoznačně porazil Tobiase Šolty-
se z TJ Sokol Vysočany 6:4 6:0. Ve 
druhém kole mu však stopku vysta-
vil Oldřich Vejšický, také z Vysočan. 
Dalším domácím hráčem, který do 
turnaje zasáhl, byl Vojtěch Grün, 
nad jehož síly byl v prvním kole Jiří 
Fiedler z I. ČLTK Praha. 

Jako poslední se představil Ond-

ra Válek, který s přehledem postou-
pil až do čtvrtfi nále. V něm na něj 
čekal Josef Zapletal z TENIS Slo-
vácko. Po téměř tříhodinové bitvě 
a naprosto vyrovnaném průběhu 
utkání byl nakonec šťastnější Pepa. 
Ondra si ale za předvedený výkon 
zaslouží velkou pochvalu.

O celkové vítězství si to v úterý 
ráno rozdali Vojtěch Veigert (TK 
Pernštýn 1897, Pardubice) a prá-
vě Josef Zapletal. Kluci tak napl-
nili papírové předpoklady, že vítě-
zem turnaje se stane právě jeden z 
nich. Utkání začalo svižně, a divá-
ci mnohdy jen nevěřícně sledovali, 
co vše tito mladí hráči byli schopni 
zahrát. 

Vojta se rychle ujal vedení, aby ho 
vzápětí Pepa srovnal a sám podá-
val na vítězství v prvním setu. Měl 

dokonce i setboly, ani jeden ale 
neproměnil, a první sadu pro sebe 
v tie-breaku nakonec získal Vojta. 
Psychická výhoda byla v tu chvíli na 
jeho straně. Ve druhém setu se opět 
dostal brzy do vedení, které už si 
pohlídal a stal se celkovým vítězem 
turnaje, po výsledku 7:6 a 6:3. 

Kromě bodů za první místo a 
poháru si Vojta, stejně jako všich-
ni další hráči na stupních vítězů, 
odnesl dárkový poukaz, který věno-
val partner turnaje, a dárkovou taš-
ku, kterou věnovalo město Třebíč.

Ve čtyřhře se z třebíčských hráčů 
dál probojoval jen Ondra, který se 
spoluhráčem Martinem Machalou 
postoupil do čtvrfi nále. Vítězství si 
ve čtyřhře připsal pár Josef Zapletal 
a Hynek Batoň (TK AGROFERT 
Prostějov).  -po-

Domácí Válek postoupil do čtvrtfi nále

Ondřej
Válek

Skvěle reprezentoval na mezistátním  
juniorském čtyřutkání ČR – Maďar-
sko - Slovensko – Slovinsko, v Trna-
vě, Tomáš Vilímek. Borec třebíčského 
Spartaku zůstal jen šestnáct centime-
trů za svým osobním maximem, což 
mu bohatě postačilo na druhé místo za 
Slovákem Baranem, který poslal šesti-
kilové náčiní do vzdálenosti 17,57 m. 

Takový výkon je zatím nad Vilímko-
vy možnosti, ale jeho 16,91 m v dru-
hém pokusu je potvrzením suverénní 
pozice mezi českými koulaři. Svěře-
nec Jana Herese tak přidal další vel-
ký úspěch, kterým by měl konečně 
vystoupit ze stínu Aleše Svobody a 
Veroniky Janíčkové. 

Ta v Trnavě reprezentovala také, a ve 
své disciplíně dokonce zvítězila. Pro-
tože jsou však v letošní sezoně společ-
ně s Renatou Procházkovou závodni-
cemi brněnského Olympu, nemůže 

být její prvenství v běhu na 100 m pře-
kážek, v čase 13,88 s, připsáno na kon-
to Spartaku. Kvalitní práci trenéra Kli-
nera potvrdilo i umístění Procházkové, 
která skončila třetí za 14,29 s. Výkony 
všech tří Třebíčáků přispěly k prven-
ství družstev českých juniorů i junio-
rek v celém mezistátním čtyřutkání.

Z výsledků mezistátního junior-
ského čtyřutkání ČR – Maďarsko 
- Slovensko – Slovinsko, v Trna-
vě: Junioři: Koule: 1. Baran (SVK) 
17,57, 2. Vilímek (ČR) 19,91, 3. Kováč 
(SVK) 16,72, 4. Procházka (ČR) 
16,45. Družstva: 1. ČR 191, 2. Maďar-
sko 170, 3. Slovensko 111, 4. Slovinsko 
105. Juniorky: 100 m přek.: 1. Janíč-
ková (ČR) 13,88, 2. Takácsová (SVK) 
14,11, 3. Procházková (ČR) 14,29. 
Družstva: 1. ČR 245, 2. Maďarsko 
173,5, 3. Slovensko 119,5, 4. Slovinsko 
110. Milan Zeibert

Koulař Tomáš Vilímek 
skončil v Trnavě druhý

Baseballisté Třebíče mají za sebou 
základní část baseballové Extraligy, v 
jejímž posledním kole dvakrát porazi-
li Techniku Brno a sebrali jí tak účast v 
závěrečném play-off , do kterého postu-
puje jen šest nejlepších celků. Nuclears 
dokázali, jako nováček, vybojovat v 
nejvyšší soutěži celkem jedenáct výher 
a porazit sedm z devíti zbývajících 
účastníků.

„Na začátku soutěže jsme si dali vel-
mi ambiciózní cíl, že chceme v extralize 
dosáhnout na deset vítězství. Po základ-
ní části teď máme jedenáct výher a chy-
bí nám pouze skalpy Arrows Ostrava a 
Eagles Praha. Což je na nováčka krásný 
výsledek,“ neskrývá spokojenost hlavní 
trenér Třebíče Jan Gregor.

K účasti v nejvyšší soutěži dodává: 
„Prvních dvanáct utkání jsme se trápili. 
Za výkony v závěrečné části nás už ale 
chválili i soupeři zvučných jmen. Ti navíc 
dokáží ocenit, že jich dosahujeme s věko-
vě nejmladším týmem.“

Kvalita české extraligy je nyní asi na 
nejvyšší úrovni, na jaké kdy byla. A to 
i díky účasti zahraničních hráčů, hlav-

ně mezi nadhazovači. Posily využívají 
prakticky všechny celky. Pravidla při-
tom omezují maximální počty cizinců 
v jednom utkání, takže dostatek pří-

VE VÍTĚZNÉM utkání Třebíče proti brněnské Technice se na nadhozu předsta-
vil také Tyler Chappell. Foto: Robert Vávra

Třebíčští Nuclears zamíchali tabulkou

ležitostí dostávají také vlastní odcho-
vanci klubů.

V závěru základní části extraligy to 
byla právě Třebíč, kdo zdramatizoval 
vývoj pořadí v tabulce a boj o poslední 

postupové místo do play-off . Nejdří-
ve Nuclears porazili loňského fi nalistu 
soutěže Kotlářku Praha, a v posledním 
kole defi nitivně sebrali šanci na postup 
brněnské Technice, když ji porazili v 
napínavém duelu na třebíčské Hvězdě 
6:5. V následné odvetě pak Nuclears 
přidali ještě jednu výhru 8:5.

„První utkání s Technikou za Nuclears 
výborně odházel Devon Barker. Hned 
v první směně jsme se ujali vedení 2:1, 
a tento stav vydržel šest inningů. Pak 
jsem na kopec poslal mladičkého Luká-
še Hloucha, který ale neustál velký tlak, 
a soupeř otočil na 2:4,“ hodnotí zápas s 
brněnským celkem trenér Gregor.

„V útoku jsme na tuto situaci dokázali 
zareagovat, a znovu jsme se ujali vedení 
5:4. Jenže Technika vzápětí opět vyrov-
nala. Pro vítězný bod doběhl v osmé smě-
ně střídající běžec Mirek Křivánek po 
trojmetovém odpalu Marka Krejčiříka, 
což jsou dva nejmladší hráči v extralize,“ 
pokračuje. Třebíč čeká prolínací soutěž 
čtyř posledních týmů extraligy se čtyř-
mi nejlepšími celky První ligy o čtyři 
místa v nejvyšší soutěži pro příští rok.  
 -zt-
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel.: 776 143 134
3.- 27. 8. 2017 Kyrgyzstán. Kyr-

gyzstán je zemí jezer, vysokých hor a 
divokých koní v sousedství jurt, s prů-
měrnou nadmořskou výškou 2750 m, 
nejvyšší hory přes 7000 m. Čeká nás 
Bishkek, Karakol, trek k jezeru Alakol 
přes Červené skály a k ledovci Inylček.

5. 8. 2017 Léto v Železných 
horách, turistický pochod v Sobíňově. 
Výhodné je jít svoji trasu podle výstu-
pu z autobusu a dojít do cíle, hospody 
U Štefana. Např. z  Krucemburku, přes 
skanzen Veselý kopec a rozhlednu na 
Zuberském kopci, nebo ze Ždírce nad 
Doubravou, údolím Doubravy. Odjezd 
autobusem z Třebíče v 6.56, návrat ze 
Sobíňova vlakem v 13.19, 15.24, 17.24.

12. 8. 2017 Krajem malířů Vysoči-
ny, turistický pochod v Hlinsku, start 
v gymnáziu K. V. Raise, trasy pěší 6 až 
50 km, cyklo 20 až 80 km. Trasy vedou 
do oblasti Železných hor na Veselý 
kopec, Trhovou Kamenici, Malou Stří-
tež, PR Polom. V Hlinsku skanzen Bet-
lém. Doprava vlastními auty.

16. - 18. 8. 2017 Krajem Pětilis-
té růže, turistická akce se zázemím v J. 
Hradci, trasy denně 13 až 35 km. ČT: 
Chlum - Staňkov - Stráž nad Nežár-
kou, PÁ: Nová Bystřice - Graselova 
stezka, SO: Přes sv. Barboru na Rýdův 
kopec. Odjezd vlakem z Třebíče ve ST 
v 14.33, 16.3, návrat z J. Hradce v NE 
v 7.16, 9.16.

18.- 20. 8. 2017 Splutí Vltavy. Start 
v 7.00 hodin, loděnice Moravské Budě-
jovice. Trasa 19 km. 

19. 8. 2017 Lipské putování, turis-
tický pochod v Lípě, okres Havl. 
Brod, start od 8.00 hod. v pohostin-
ství Na Růžku, trasy pěší 5, 12 a 18 
km, cyklo 15, 30 a 60 km. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 6.09, 8.33 / z 
Boroviny v 6.12. Návrat vlakem z Lípy 
v 13.37, 15.41, 17.48.

26. 8. 2017  Cestami Jaroslava 

Haška, turistický pochod ve Světlé 
nad Sázavou, start v základní škole v 
Lánecké ulici, trasy pěší 10, 20, 30 a 
50 km, cyklo 25, 45, 65 a 80 km. Ve 
Světlé od 12.00 hodin zdarma pro-
hlídka středověkého podzemí. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 6.09, 8.33 / 
z Boroviny v 6.12. Návrat vlakem ze 
Světlé v 13.40, 15.40, 17.40. -zt-

Další půlkulaté jubileum čeká Velkou 
cenu města Třebíče v běhu na 10 000 
m. Její 35. ročník se uskuteční v nedě-
li 19. srpna na městském stadionu na 
ulici manželů Curieových. Program 
začíná v 15 hod stovkou a koulí žen, 
výškou a diskem mužů, a současně 
dálkou žactva. 

Pro muže jsou z rámcových disci-
plín dále vypsány běhy na 100 m a na 
míli, dálka, oštěp a koule, pro ženy 100 
m překážek, dálka, výška, disk a oštěp. 
Žactvo si navíc zazávodí na šedesátce 
a ve výšce. Start hlavního závodu na 
10 000 m mužů je naplánován na 17 

hod. Loňským vítězem se stal Ond-
řej Rosa z brněnské Univerzity, který 
desítku zaběhl za 34:43,25 min. 

Ohrožení rekordu Velké ceny, který 
dodnes drží časem 29:29,8 min Emil 
Zátopek, ani letos nehrozí. V průběž-
ných českých tabulkách jsou na čele 
Vít Pavlišta (30:16,45 min), který 
v Třebíči doběhl v roce 2014 třetí, a Jiří 
Homoláč (30:50,51 min), který byl 
tehdy druhý. Kvalitnější budou zcela 
jistě vrhy, v nichž loni exceloval repre-
zentant Jan Marcell, který vyhrál kouli 
výkonem 19,30 m a disk hodem dlou-
hým 60,07 m.  miz  

Běží se 35. Velká cena města

Diskvalifi kace Tobiáše Dvorského 
v rozběhu stovky a kolize Martina 
Růžičky na krátkých překážkách – 
takový byl vstup atletů Spartaku do 
3. kola I. ligy na kladenském Sletiš-
ti. Růžičkův výpadek však nahradil 
druhou příčkou Martin Nováček, a 
na dlouhých plotech se favorit reha-
bilitoval vítězstvím. 

Výborně si vedl Tomáš Vilímek 
v kouli, kde se zlepšil na 14,71 m, 
což znamenalo čtvrté místo, a záro-
veň další posun v historických třebíč-
ských tabulkách. V tuto chvíli je před 
borcem, který je stále ještě v junior-
ském věku, už jen Kliner (pouze o 2 
cm) a Peňáz (15,35 m). 

Tabulky bere útokem i další mla-
dík: vytrvalec Michael Jakůbek 
zaběhl svou první ostrou desítku za 
34:52,89 min, a po steeplu a pětce 
se zařadil do první desítky i v nej-
delší disciplíně, běhané na dráze. To 
vše přispělo k tomu, že celek vede-
ný Jiřím Klinerem nakonec v Kladně 
svou dosavadní třetí příčku přesvěd-
čivě potvrdil. 

Zatímní páté pořadí v II. lize 
udržely v Pacově i třebíčské ženy. 
Z celku Hedviky Mokré se na sta-
dionu u sv. Anny nejvíce prosadi-
ly vrhačky Lenka Götzová, která 
vyhrála soutěž kladivářek, a Eliška 
Krajčová, která se stala nejužitečněj-
ší členkou družstva. Kvalitní výkony 
v dálce a na stovce podala teprve čtr-
náctiletá Pavla Kosielská, a za pozor-
nost stojí také pětka triatlonistky 

Radky Březnové. Její čas 21:14,43 
min je totiž druhým nejrychlejším 
v historii třebíčské atletiky. Okresní 
rekord drží od roku 1983 nedostiž-
ným časem 17:56,0 Jitka Hekrdlová. 

Výkony závodníků Spartaku Tře-
bíč v 3. kole I. ligy v Kladně: 100 
m: 8. Urban 11,35, 9. Havel 11,37. 
200 m: 6. Dvorský 22,75, 8. Urban 
23,02. 800 m: 9. Janík 2:02,83. 10 
000 m: 5. Jakůbek 34:52,89. 110 
m přek: 2. Nováček 15,53, 6. Seky-
ra 16,27. 400 m přek: 1. Růžička 
54,91. 4 x 100 m: 4. Růžička, Nová-
ček, Urban, Havel 44,11. 4 x 400 
m: 6. Růžička, Janík, Sekyra, Urban 
3:34,84. 10 km chůze: 7. Zeibert, 
12. Marek. Výška: 4. Nováček 188, 
6. Sekyra 183. Tyč: 4. Nováček 380, 
5. Svoboda 360. Dálka: 5. Havel 
642, 8. Svoboda 626, 10. Urban 603, 
14. Dvorský 591. Trojskok: 3. Havel 
13,63, 4. Růžička 13,59. Koule: 4. 
Vilímek 14,71, 5. Procházka 14,30, 
8. Kliner 13,19. Disk: 2. Procház-
ka 43,11, 8. Vilímek 39,82, 9. Kliner 
39,37. Oštěp: 6. Procházka 49,02, 
8. Kliner 44,28. Družstva v kole: 1. 
Kladno 273,5, 2. Domažlice 181,5, 
3. Spartak Třebíč 151,5, 4. Stodůl-
ky Praha 127,5, 5. České Budějovi-
ce 120, 6. Klatovy 116,5, 7. Spartak 
Praha 4 88,5, 8. Stará Boleslav 79. 
Průběžné pořadí po třech kolech: 1. 
Kladno 24, 2. Domažlice 21, 3. Spar-
tak Třebíč 16, 4. Spartak Praha 4 12, 
5. České Budějovice10, 6. Stodůlky 
Praha 8 (309,5), 7. Stará Boleslav 8 

Atleti potvrdili v Kladně třetí příčku
(308,5), 8. Klatovy 8 (265). 

Výkony závodnic Spartaku Tře-
bíč v 3. kole II. ligy v Pacově: 100 
m: 9. Kosielská 13,02 (r 13,01), 17. 
Gallová 13,47, 20. Trojanová 13,61. 
5000 m: 7. Březnová 21:14,43. Výš-
ka: 5. Gallová 153, 6. Bartoňko-
vá 143, 10. Gallová 143. Dálka: 2. 
Kosielská 536, 6. Růžičková 509, 
13. Všetečková 467, 14. Trojano-
vá 463, 15. Bartoňková 459. Troj-
skok: 7. Růžičková 10,35. Koule: 
9. Krajčová 9,08. Disk: 4. Krajčová 
28,85, 8. Nováčková 26,04, 14. Mok-
rá 20,20, 15. Götzová 18,82. Kla-
divo: 1. Götzová 36,96, 5. Krajčo-
vá 32,83, 6. Mokrá 27,89. Družstva 

v kole: 1. Pacov 149,5, 2. Sušice 
138,5, 3. Vlašim 118, 4. Škoda Plzeň 
95, 5. Aktis Praha 76, 6. Spartak Tře-
bíč 69,5, 7. České Budějovice 67, 8. 
Jihlava 62,5, 9. Baník Stříbro 50, 10. 
Klatovy 48, 11. Triatlet Karlovy Vary 
28, 12. Spartak Praha 4 27, 13. Start 
Karlovy Vary 20. Družstva po třech 
kolech: 1. Pacov 37 (400,5), 2. Suši-
ce 37 (381), 3. Spartak Vlašim 32, 
4. Jihlava 28, 5. Spartak Třebíč 25, 6. 
Škoda Plzeň 21, 7. Aktis Praha 19, 8. 
Baník Stříbro 17, 9. České Budějovi-
ce 16, 10. Triatlet Karlovy Vary 15, 
11. Spartak Praha 4 13, 12. Klatovy 
8, 13. Start Karlovy Vary 5.       miz 

Třebíčský běžecký pohár - 5. ročník, 2. pololetí
8. závod: 23. 8. 2017
 – Uzenářská míle 

Pořadatel: TJ Spartak Třebíč– 
oddíl triatlonu

Tratě: 300 m. 1 míle/ prezence   
17:00 hod.

Místo: Atletický stadión TJ Spar-
tak Třebíč/ hlavní závod   18:00 
hod.

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

9. závod: 13. 9. 2017
– Běh energetiků 

Pořadatel:TJ Spartak Třebíč - 
oddíl cyklistiky

Tratě: 3 100 m, 5 600 m/ prezence   
16:00 hod.

Místo: Hráz malého rybníka, Tře-
bíč - Borovina/ hlavní závod 17:00 
hod.

Kontakt: Jiří Dobeš – tel. 724 680 
299 jidob@seznam.cz

10. závod: 20. 9. 2017 
– Bramborová  trojka na dráze

Pořadatel: TJ Spartak Třebíč– 
oddíl triatlonu

Tratě: 500 m, 3 000 m/ prezence    
15:30 hod 

Místo: Atletický stadión TJ Spar-
tak Třebíč/ hlavní závod 17:00 hod. 

Kontakt: Petr Motálek – tel. 605 

213 142 -moty61@seznam.cz

11. závod: 23. 9. 2017 
–  Běh městem Hrotovice

Pořadatel: Město Hrotovice
Tratě: 1500, 2500,  10 000 m/ pre-

zence 09:00 hod
Místo: Hrotovice Obecní úřad/ 

hlavní závod 13:00 hod
Kontakt: Hana Škodová  - tel. 773 

832 096 starostka@hrotovice.cz

12. závod: 15. 10. 2017 
– Běh Libušiným údolím

Pořadatel: TJ Spartak Třebíč– 
oddíl atletika 

Tratě: 200 m, 2 200 m, 4 600m/ 
prezence:  09:00 hod. 

Místo: Třebíč – Libušino údolí/ 
hlavní závod   11:30 hod.

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

13. závod: 31. 12. 2017
– Silvestrovský běh 

Pořadatel: Atletic Třebíč 
Tratě: 5 000 m, 10 200 m/ prezen-

ce   09:00 hod
Místo: SOU zemědělské, ul. Dem-

lova/ hlavní závod   11:00 hod

 Slavnostní  vyhlášení
12. 1. 2018
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AUTO Šafránek,s.r.o, Spojovací 1344, TŘEBÍČ
tel. 725 037 666, 568 847 870, www.auto-safranek.cz

Konečně jsme tři

FIAT TIPO. STAČÍ MÁLO, abyste získali hodně. fiat.cz

VÝBAVOU NABITÉ MODELY FIAT TIPO JIŽ OD 269 900 KČ. 
VŠECHNY VERZE NABÍZÍ VÝJIMEČNĚ KOMFORTNÍ INTERIÉR,  
VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE A NEJMODERNĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY.
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