
září

Rozvoj podnikání, možnos-
ti zaměstnání či individuální 
výstavba patří k prioritám 
města.

 Antonín Zvěřina

Letos v květnu vyhlásila Evropská 
komise už jedenáctý ročník soutěže 
Evropské ceny na podporu podniká-
ní. V té oceňuje nejúspěšnější projek-
ty veřejné správy, zaměřené na pod-
poru podnikání a podnikavosti v celé 
Evropě. Třebíč s projektem Třebíč ži-
je! národní kolo vyhrála, a postupuje 
do kola celoevropského.

Ceny se udělují v šesti kategoriích. 
Národním koordinátorem této sou-
těže v České republice je ministerstvo 
průmyslu a obchodu. „Město Třebíč 
se účastnilo národního kola v katego-
rii Rozvoj podnikatelského prostředí,“ 
informoval radní Pavel Pacal. 

Doplnil, že projekt je jednou z mno-

ha incomingových aktivit města, které 
mají za cíl podpořit místní podnikate-
le, připravit prostředí pro nové inves-
tory, rozšířit nabídku pracovních míst, 
zlepšit koordinaci nabídky a poptávky 
pracovních míst, a také vytvořit pod-
mínky pro to, aby mladí lidé zůstávali v 
Třebíči a zakládali zde rodiny.

Město obdrželo děkovný dopis a 
uznání od ministra průmyslu a obcho-
du Jiřího Havlíčka. Projekt byl záro-
veň vybrán, aby reprezentoval Čes-
kou republiku v celoevropském kole 
soutěže, jehož výsledky budou slav-
nostně vyhlášeny Evropskou komisí 
v listopadu letošního roku v eston-
ském Tallinnu. Třebíč bude usilovat, 
aby obstála v konkurenci projektů ze 
zemí EU, Norska, Srbska a Turecka.

Pacal zdůraznil, že projekt Třebíč 
žije! není jedinou iniciativou města, 
které má za cíl také rozšířit poptáv-
ku a nabídku pracovních míst. „To 

se nám daří díky portálu Volná místa. 
Chceme také podporovat obyvatele a 
celé rodiny, když připravujeme pozem-
ky pro individuální rodinnou výstavbu. 
Jedná se až o 120 parcel,“ poukázal 
Pacal.

Připustil, že některé fi rmy na Tře-
bíčsku se potýkají s  nedostatkem 
pracovníků. „Sedm z nich vybavuje na 
školách dílny, aby děti měly o technic-
ké obory v budoucnu zájem. Do škol 
také půjde brožura, která osmákům 
představí možnosti zaměstnání v celém 
bývalém okresu,“ vysvětlil Pacal.  

Pacal netajil, že některé fi rmy 
zaměstnance příliš nemotivují výší 
platů. „Na to můžeme upozornit, ale 
to je vše,“ naznačil. 

Těší ho, že při nárůstu počtu pra-
covníků, kteří se do Třebíče přistě-
hují, má město dostatečnou kapacitu 
mateřských a základních škol. Neta-
jil, že problémy jsou spíš v kapaci-
tách ubytoven.  

 (Pokračování na str. 3)

PRÁZDNINY KONČÍ. Dva měsíce volna uplynuly rychleji, než voda v potoce, protože tam většinou žádná není. S prázdnina-
mi se loučily i tyto děti, které se zúčastnily výtvarného kroužku v Domově dětí a mládeže v Třebíči.  Foto: Antonín Zvěřina

Město získalo významné ocenění

Koná se 
Chovatelský den

Jezdecký areál Třebíč – Polanka u 
koupaliště přivítá v neděli 10. září 
XXVI. Chovatelský den. Tomu bude 
předcházet v sobotu 9. září průvod 
koní městem od 9.30 hodin. Neděl-
ní program začne v 9.30 hodin dvě-
ma parkury. Slavnostní zahájení 
Chovatelského dne začne ve dvanáct 
hodin. 

Odpolední program se ponese v 
duchu Koňské show. Součástí Cho-
vatelského dne je prezentace Regio-
nální potravina Kraje Vysočina. Pro 
návštěvníky jsou zajištěny projížďky 
v sedle i v bryčkách. Chybět nebude 
bohatý doprovodný program.   -zt-

Jiří Černý bude 
rockovat v Béčku
Se svým poslechovým pořadem 

Rockování vystoupí v hudebním 
klubu B známý hudební publicista 
Jiří Černý ve středu 20. září od 19 
hodin. Posluchače čeká příjemný 
večer s komentovanými hudebními 
ukázkami z toho nejzajímavějšího, 
co Jiří Černý poslouchá dnes.  -zt-
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Rytířské souboje byly 
vrcholem letošních 
Slavností Tří kápí. 

 Antonín Zvěřina

Když přeje počasí, tak se každá 
venkovní akce musí vydařit. O tom 
se přesvědčili pořadatelé třebíčské 
akce Slavnosti Tří kápí z městského 
kulturního střediska. 

Ty se konaly o víkendu, od pát-
ku 18. do neděle 20. srpna, na Pod-
zámecké nivě v blízkosti památek 
UNESCO, baziliky sv. Prokopa a 
Židovské čtvrti. 

Slavnosti mají za cíl částečně před-
stavit bohatou historii Třebíče. 
Páteční program nemohl začít jinak 
než v 16 hodin zahájením a bube-
nickou show. Pak už se pro návštěv-
ník otevřelo historické městečko a 
spousta stánků. 

Děti si mohly vyzkoušet střel-
bu lukem či výrobu hraček. Hlavní 
pozornost ale poutali doboví rytíři. 
A večer se na hlavním pódiu před-
stavily regionální kapely. 

Areál se o den později otevřel už v 
deset hodin. Vyvrcholením bohaté-

ho programu byl od patnácti hodin 
rytířský turnaj na koních. „Je nesku-
tečné, co všechno se dá na nich doká-
zat,“ pochvalovali si diváci. 

„Ale do toho brnění bych se soukat 

nechtěl,“ poznamenal asi desetiletý 
chlapec. Také v sobotu večer nechy-
běl koncert pro Tři kápě, ale všichni 
už se těšili na noční historický prů-
vod.

„Ať žije král,“ ozývaly se z hlasy z 
družiny. „No jo, ale který král?“ ptal 
se svého okolí postarší muž. Odpo-
vědi se ale nedočkal. Průvod prošel 
Židovskou čtvrtí a centrálním Kar-
lovým náměstím, a pak zamířil zpát-
ky na Podzámeckou nivu. 

Po ohňostroji vystoupila na pódiu 
legendární skupina Puls, která sklí-
zela a opět sklízí, po obnovení čin-
nosti, obdiv všech generací přízniv-
ců hudby na Vysočině.

Slavnosti ukončil nedělní koncert 
na zámeckém nádvoří, kde vystoupi-
la kapela Flash Band. „Bylo to důstoj-
né vyvrcholení slavností,“ netajila nad-
šení paní Eva z Třebíče. 

„Samozřejmě nejdůležitější bylo, 
že se nikomu nic nestalo. To je vždy 
moje noční můra,“ připustila ředitel-
ka městského kulturního střediska 
Jaromíra Hanáčková.

Poděkovala městské i státní policii 
za pomoc při večerním historickém 
průvodu. „A pochválila bych diváky, 
kterých přišlo snad nejvíc v historii, 
za ukázněnost. Myslím si, že slavnosti 
se vydařily, a přispěly k Třebíčskému 
kulturnímu létu vrchovatou měrou,“ 
dodala Hanáčková.    

RYTÍŘI na koních byli ozdobou letošních slavností na Podzámecké nivě.
 Foto: Antonín Zvěřina

Slavnosti Tří kápí se i letos vydařily

Představí třebíčské parky
Přelom září a října bude patřit Dnu architektury, který zavede návštěvníky 

do netradičních míst. V sobotu 30. září se připojila Třebíč, kde se uskuteč-
ní od čtrnácti hodin z Hrotovické ulice 210 Cyklovýlet třebíčskými parky – 
Jaké byly, jaké budou? 

Třebíč je jedinečná prolínáním krajiny až do centra města. Účastníci pro-
jedou parky na kole, dozvědí se něco o historii území a podívají se, v jakém 
stavu jsou dnes. Architekti Katarína Ruschková a Borek Herzán ukáží zahra-
niční příklady práce nejen s městskou zelení. Zadržování vody v krajině bude 
dalším velkým tématem.  -zt-

Přednáška 
se zaměří 

na zneužívání
Přednáška „Sexuální zneužívání 

- tabu, o kterém se nemluví“ se koná 
v pondělí 4. září od 17 hodin v okres-
ní kanceláři KDU-ČSL na Karlově 
náměstí. Přednáší PhLic. Th eresien 
Martina Bartoňová, SCB - psycho-
terapeutka a Th Lic. Marek František 
Drábek, DiS. O. Praem. - duchovní. 
Zájemci mohou se zkušenými před-
nášejícími o citlivém tématu disku-
tovat.  -zt-

Sportovci připravili 
Dukovanské stezky

Dukovanské stezky startují v sobo-
tu 2. září od informačního cent-
ra Jaderné elektrárny Dukovany od 
sedmi hodin. Letos TJ Spartak Tře-
bíč pořádá 21. ročník. Cíl bude v 
obci Dukovany. Účastníci si mohou 
vybrat z tras 8, 11, 20 a 35 kilomet-
rů. Autobusovou dopravu z Třebíče 
a zpět pořadatelé připravili zdarma.

 -zt-

Připravili prohlídky
Také v září pořádá Muzeum Vyso-

činy Třebíč kostýmované prohlídky. 
Mají název O hříšném opatu Igná-
covi aneb Příběh přeukrutný o uříz-
nutém nosu. Prohlídky se uskuteční 
v sobotu 16., v neděli 17., ve čtvrtek 
28., v pátek 29. září, a v neděli 1. říj-
na. Prohlídky začínají vždy ve 14.30 
a v 16 hodin.   -zt-

Začíná festival
Jedenáctý ročník Třebíčského 

hudebního festivalu začíná v úterý 
5. září interpretační dílnou. Koncert-
ní část začne 11. září. Všechna histo-
rická díla budou provedena ve stylo-
vé interpretaci a na dobové nástroje 
špičkovými evropskými soubory 
Czech Ensemble Baroque a Musica 
aeterna Bratislava. 

Koncertní část zahájí v pondělí 
11. září Czech Ensemble Baroque v 
Kamenném sále zámku, koncertem 
s názvem Hudba za doby Rudolfa II. 
Koncerty se budou konat také v aule 
Katolického gymnázia, v bazilice sv. 
Prokopa a v kostele Proměnění Páně.
 -zt-

Besedu s reportérem Stanislavem 
Motlem připravila Česká křesťanská 
akademie, místní pobočka Třebíč, 
a Městské kulturní středisko Tře-
bíč. Uskuteční se ve čtvrtek 14. září 
od 19 hodin v malém sále Národní-
ho domu na Karlově náměstí. Má 
název Kalvárie lidických letců.

V letošním roce uplynulo 75 let od 
lidické tragédie. Josef Horák a Josef 
Stříbrný, lidičtí obyvatelé, byli stateč-
ní letci, kteří pět roků bojovali v řa-
dách britského královského letectva 

proti nacistickému nepříteli. 
Co to bylo za muže, jaká byla jejich 

vojenská kariéra, jak se dostali do 
zahraničí? Stali se záminkou pro 
vyhlazení Lidic? Co prožívali, když 
se dozvěděli o tragédii Lidic? A hlav-
ně – proč po válce nemohli, a hlav-
ně nesměli v nových Lidicích žít? 
Co s nimi bylo po roce 1948? Sou-
částí besedy je i dokumentární fi lm, 
ve kterém vystupují britská manžel-
ka Josefa Horáka, jeho příbuzní 
a manželka Josefa Stříbrného. -zt-

Beseda se Stanislavem Motlem 
připomene statečné letce

U Kostelíčka 
bude pouť

Farní den neboli Pouť u Kostelíč-
ka se uskuteční v Třebíči v neděli 17. 
září. Od 14.30 hodin zahraje skupi-
na Útržky nebeských not. Od pat-
nácti hodin vystoupí generální vikář 
Mons. Jiří Mikulášek. Od 16 hodin 
začne ocenění farníků. Od 16.30 
hodin se návštěvníci dozvědí infor-
mace o setkání mládeže v Olomou-
ci. Od 17 hodin začíná modlitba 
růžence a od 17.30 hodin mše svatá. 
Během programu je možné položit 
generálnímu vikáři otázky. Pro děti 
budou nachystány soutěže, tvoření, 
či cesta pohádkovým lesem. K dis-
pozici bude bohaté občerstvení.  -zt-

Sekáč „trochu jinak“ pořádá Papr-
sek naděje – centrum služeb pro 
podporu duševního zdraví Třebíč, 
v rámci Týdnů duševního zdraví, v 
pátek 15. září, ve svém sídle v ulici 
Gen. Sochora v Třebíči. Uskuteční se 
tam prodej nových i starších kousků 
oblečení, doplňků a bot pro dospělé 
i děti za jednotnou cenu 40 korun. 

Program začíná ve čtrnáct hodin. 
Od 14.30 hodin zazpívá písnič-
kář Pavel Helan. Od 15.30 hodin se 
koná módní přehlídka a dražba věcí 

známých osobností, například dre-
su Martiny Sáblíkové a Pavla Kubi-
še, hokejisty Zlína, oblečení a CD 
od Olgy Lounové, trička skupiny 
Slza, dres s podpisy fotbalových hrá-
čů Sparty Praha, klobouku Viktora 
Preisse a dalších. 

Od 17.30 hodin vystoupí Lukáš 
Polakovič, a od 19 hodin skupi-
na Disconnexion. Návštěvníci se 
mohou těšit na další bohatý pro-
gram, soutěže, hry, kvízy a dílničky.   
 -zt-

Paprsek naděje pořádá SekáčPořádají rodinné 
sportovní 
odpoledne

Rodinné sportovní odpoledne 
se uskuteční na dopravním hřišti u 
Základní školy Bartuškova v Tře-
bíči od 13 do 17 hodin. Zájemci si 
mohou vyzkoušet netradiční sporty, 
jako petanque, kroket, tetherball, šou-
panou a další. Návštěvníci si mohou 
také vyzkoušet jízdu po hřišti na svých 
kolech, či kolečkových bruslích.   -zt-
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Město získalo...
(Dokončení ze str. 1)

Součástí projektu Třebíč žije! je i 
podpora turistického ruchu. „Nej-
důležitější je, že se nám podařilo navá-
zat spolupráci s Informačními centry v 
Náměšti nad Oslavou, v Hrotovicích, v 
Jemnici, v Moravských Budějovicích a 
v Jaroměřicích nad Rokytnou,“ vysvět-
lil Pacal. 

Tyto aktivity má podpořit minis-
terstvo pro místní rozvoj. „Zatím se 
ale pouze diskutuje o způsobu pod-
pory,“ neskrýval Pacal.  Doplnil, že 
řešení by se mělo najít letos na pod-
zim.

Předseda Krajské hospodář-
ské komory a Okresní hospo-
dářské komory Třebíč Richard 
Horký navštívil Čínu.

 Antonín Zvěřina

Cestu do Číny, kde se setkal s před-
staviteli Výboru pro podporu meziná-
rodního obchodu, konkrétně podvý-
boru čínské provincie Heilongjiang, 
podnikl v srpnu předseda Krajské 
hospodářské komory Kraje Vysoči-
na (KHK KV), a zároveň předseda 
Okresní hospodářské komory Třebíč 
(OHK Třebíč), Richard Horký.

Tato návštěva přímo navázala na 
pražské jednání, které se konalo 17. 
července, kdy představitelé KHK KV 
a zástupci této čínské provincie pode-
psali memorandum o spolupráci.

Předseda podvýboru čínské pro-
vincie Heilongjiang E Zhongqui oce-
nil, že Horký přicestoval do Číny 
tak brzy po podepsání memoranda. 
Podle něj to svědčí o tom, že KHK 
KV má skutečný zájem rozvíjet dále 
obchodní styky.

Do značné míry tomu nahrá-
vají i klimatické podmínky, které 
jsou v provincii Heilongjiang vel-
mi podobné těm v České republi-
ce. Česká strana tak má zkušenosti, 
které plnou měrou může využít prá-

vě v provincii Heilongjiang. „Stejně 
jako u nás, i zde je jednou z nejčastěj-
ších plodin na tamních polích kuku-
řice,“ uvedl Horký. „Čínská strana ji 
však zpracovává pouze na zrno, slámu 
z ní nevyužívá, což bychom mohli do 
budoucna změnit,“ doplnil.

Právě nevyužitá sláma skýtá obrov-
ský ekonomický potenciál. Po sklizni 
jí na poli zůstává neuvěřitelných 100 
milionů tun, které zemědělci bez užit-

ku spálí. Jde však nejen o obrovské 
plýtvání obnovitelným zdrojem, ale 
také o nesmírnou ekologickou zátěž.

„Celou provincii v té době doslova 
pokryje černý dým. Situace bývá nato-
lik kritická, že na mezinárodním letišti 
v hlavním městě Harbinu musí být na 
několik dní přerušen provoz,“ popsal 
Horký.

Horký čínským partnerům předsta-
vil možnost, jak kukuřičnou slámu 

spalovat ekologicky, a ještě z ní mít 
dostatečný zdroj tepla. „Naše zkuše-
nosti mohou našim partnerům pomoci 
tuto otázku řešit,“ naznačil Horký. 

Představitelé provincie Heilong-
jiang mají ale zájem i o další investi-
ce z Vysočiny. Velkým tématem pro 
ně je recyklace všech druhů odpadů, 
tedy plastů, automobilů, elektrospo-
třebičů, a jejich následné materiálo-
vé využití. Vzhledem k masivní země-
dělské produkci je tam také zájem o 
spolupráci na výrobě zemědělských 
strojů.

RICHARD HORKÝ se v Číně podělil o své zkušenosti se spalováním kukuřičné 
slámy.  Foto: archiv R. Horkého

Čína má zájem na spolupráci s Vysočinou
 Provincie Heilongjiang je nejvýchod-

nější a zároveň nejsevernější čínskou 
oblastí. Nachází se poblíž ruských měst 
Vladivostok a Chabarovsk a její rozloha 
činí 454 tisíc km2, je tedy zhruba šest-
krát větší než celá Česká republika. Žije 
zde 38 milionů lidí, přičemž hlavní město 
Harbin má 10 milionů obyvatel. Ve zmí-
něném městě Daqing žijí tři miliony lidí, 
Qitaihe má 620 tisíc obyvatel.

Heilongjiang

Evropský týden mobility se koná v 
Třebíči od soboty 16. do pátku 22. září. 
Jedná se o kampaň na podporu ekolo-
gicky šetrných způsobů dopravy. Pro-
gram začne v sobotu 16. září v Libu-
šině údolí, od 14 do 16 hodin, závody 
na kolech a kolečkách. 

O den později, v neděli 17. září od 
15 do 17.30 hodin, si mohou zájemci 
vyzkoušet u zimního stadionu nordic 
walking, procházku s hůlkami. Hole 
budou k dispozici k zapůjčení, na úvod 
se uskuteční krátká instruktáž. 

Strollering s Monikou, cvičení pro 
maminky s dětmi v kočárku, se koná 
v pondělí 18. září v Libušině údolí, od 
9.30 do 10.30 hodin. V úterý 19. a ve 
středu 20. září se uskuteční další pre-

ventivně výchovná akce: „Prvňáčci 
na přechodech“, letos již po sedmé. 
Nejprve se základy dozvědí prvňáci u 
Základní školy T. G. Masaryka, a poté 
u Základní školy Benešova. 

Preventistky městské policie Lucie 
Šerková a Simona Čížová si ověří 
jejich znalosti, vědomosti a dovednos-
ti. Pro děti jsou pak vytvářeny a simu-
lovány reálné situace, ke kterým může 
v silničním provozu běžně dojít. 

Následuje akční ukázka přímo na sil-
nici. Zkušební komisař sedá za volant 
auta a rozjíždí se k přechodu. Prá-
vě zde „přechází“ Vendelín Neopatr-
ný, fi gurína. Děti vidí, co se může stát, 
když auto stihne, a nebo také nestih-
ne přímo před přechodem zabrzdit. K 

výuce je využívána fi gurína Vendelína 
Neopatrného – kluka, který je tak vel-
ký jako prvňáčci, aby vše bylo auten-
tické. 

Tuk, cukr, cholesterol si mohou 
nechat zájemci zdarma změřit ve čtvr-
tek 21. září v  pobočce VZP na Poto-
ce od osmi do jedenácti hodin. Klub 
českých turistů pořádá v pátek 22. září 
Pohádkovou Třebíč. Oblíbený 11. 
ročník Pochodu uličkami a zákoutí-
mi města začíná od 16 do 18 hodin v 
Malovaném domě. 

Od 13 do 17 hodin Evropský den 
bez aut vyvrcholí bohatým progra-
mem na Karlově náměstí. V tento den 
bude městská hromadná doprava zdar-
ma.     -zt-

Evropský týden mobility 
nabídne bohatý a pestrý program
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Petr Bednář si nepamatuje 
vzorečky, ale vlastní logikou 
se dokáže s příklady 
vypořádat. 

 Antonín Zvěřina

Petr Bednář z druhého ročníku 
Obchodní akademie a Hotelové ško-
ly Třebíč zvítězil v Celostátní mate-
matické soutěži žáků středních škol. 
Na úvod ale přiznal, že to určitě není 
jeho nejoblíbenější předmět. 

„Musím přiznat, že mi problémy 
nedělá, ale že by mě bavila, to se říct 
nedá,“ přiznává. Vzápětí kontruje, že 
by se nebránil matematice se věno-
vat v budoucím povolání. „Asi je to 
jediný předmět, který mi jde,“ připouš-
tí. 

U matematiky ho fascinuje, že se 
u ní musí myslet, a ne si jen něco 
pamatovat. „Nestačí se to naučit, ale 
musí se to promýšlet,“ vysvětluje. Věří, 
že matematika není konstantní věda, 
a stále se v ní dají objevovat nové 
věci. 

Žádnou představu ale o objevech 
nemá. Pokud jde o logické hry, tak 

ty ho neupoutaly. Třeba šachy si 
zahrál pouze několikrát. Na otáz-
ku, jak je tedy možné, že uspěl mezi 
tolika adepty na vítězství, odpověděl 
upřímně, že neví. 

Například musel vypočítat obsah 
čtverce s kulatými rohy, řečeno zjed-
nodušeně. „To jsem vůbec nevěděl, jak 
na to. Neměl jsem v hlavě žádný vzo-
reček, tak jsem si vymyslel ten svůj,“ 
vzpomíná. Takové postupy volí čas-
to.

„Vůbec si nepamatuji vzorečky, takže 
opravdu musím volit jiné varianty,“ 
říká Petr. A ihned doplňuje, že právě 
tohle ho na matematice baví. Něco 
si zapamatovat, to je pro něj velice 
složité. 

Netají, že kdyby měl nyní vypo-
čítat příklady, které řešil na soutěži, 
nevzpomněl by si, jak k tomu tehdy 
přistoupil. „Musel bych si vymyslet 
jiné řešení. Možná stejné, nebo podob-
né,“ přemítá Petr.

Z dalších zálib hraje hokej za tře-
bíčský starší dorost. Ale se skrom-

ností sobě vlastní si myslí, že ani 
tady není příliš úspěšný. Na druhou 
stranu na tom mají v poslední době 
podíl častá zranění. 

Za vzory považuje všechny hoke-
jisty Třebíčáky, kteří něco dokázali. 
Mezi největší hvězdy řadí Patrika Eliá-
še. „Setkání s ním by mě určitě potěšilo, 
ale to zřejmě není reálné,“ sděluje Petr. 

Že by Eliáše nahradil v NHL, o 
tom určitě neuvažuje, ale každý další 
úspěch by ho potěšil. Nabízí se otázka, 
zda se matematika dá využít i v hoke-
ji. „Moc ne, snad jedině v odhadu odra-
zu puku od mantinelu,“ odpovídá Petr. 
Ihned dodává, že u každého mantinelu 
se puk odráží jinak.  

Vracíme se k matematické soutěži. 
Petr ani nevěděl, do jaké kategorie pat-
ří (maturitní obory). Vítězství nijak 
neprožíval, připadalo mu to takové 
samozřejmé. „Rozhodně bych raději 
vyhrál Stanley cup,“ říká Petr. A plány 
do budoucna? Raději nic neplánu-
je, a možná to nechce prozradit. Co 
kdyby se nevyplnily? 

PETR BEDNÁŘ.

Matematiku nemá rád, přesto vyhrál

Podnikatelský záměr mladé 
trojice je zatím pouze na papí-
ře, vše ukáže budoucnost.

 Antonín Zvěřina

Na přelomu května a června letoš-
ního roku se uskutečnil na Obchod-
ní akademii a Hotelové škole Třebíč 
Projektový týden žáků třetích roční-
ků oboru Obchodní akademie. Žáci 
v tříčlenných družstvech zpracováva-
li prezentaci na téma Podnikatelský 
záměr. Sami si dopředu zvolili před-
mět podnikání, podle svých zájmů a 
atraktivity daného podnikání. 

Daniel Šimčík, Pavlína Krejsková, 
Eva Navrátilová, tato trojice  si zvoli-
la za svůj podnikatelský záměr vybu-
dovat laser arénu. V té se utkají dvě 
mužstva, která po sobě střílí lasero-
vými paprsky, a navzájem se jednot-
liví členové vyřazují. Samozřejmě 
v patřičném ochranném oblečení. 

„Tyto herny jsou stále populárnější a 
vyskytují se v mnoha českých městech,“ 
vysvětluje trojice. V Třebíči něco 
takového ještě není, proto zvolili 
členové za svůj cíl uskutečnit, zatím 
pouze fi ktivně, tento podnikatelský 
záměr.

„Chceme založit fi rmu, abychom ve 
městě vylepšili možnosti využití vol-
ného času,“ naznačují členové týmu. 
Dalším důvodem je skutečnost, že 
v nejbližším okolí nic takového není, 
takže nehrozí konkurence. 

„Je to jedna z možností do budoucna, 
pokud nás někdo nepředběhne,“ přede-
sílá Daniel. Všichni se shodují, že jim 
možnost založit si fi ktivní fi rmu ujas-
nila, zda něco takového v budoucnu 
opravdu bude mít smysl.  

Velice jim pomohl průzkum mezi 
lidmi, zda by o takovou aktivitu měli 

zájem. „Ptali jsme se kamarádů a zná-
mých,“ nastiňuje tým, jak průzkum 
vlastně probíhal. A nejednalo se jen 
o kamarády ve škole, ale třeba i o 
členy rodin. Průzkum zasáhl i okolní 
vesnice, Trnavu, či Rudíkov. 

U každého projektu jsou nejdů-
ležitější fi nance. Trojice si spočítala 
výdaje a výnosy, a vyšel jí pěkný zisk, 
milion korun. Dokonce už našla 
vhodné prostory v třebíčské Zno-
jemské ulici, o rozměru 500 met-
rů čtverečních, což pro jejich záměr 
stačí. 

„Máme každý založené stavební spo-
ření, což by nám na rozjezd mělo sta-
čit,“ má patřičné sebevědomí troji-
ce. Každý ze společníků by musel do 
fi rmy v počátku vložit půl milionu 
korun. 

Pokud jde o zákazníky, každý už 
bude vědět, do čeho jde, a co od 
toho může očekávat. S reklamou 
trojice počítá hlavně na sociálních 
sítích, protože hra je určená převáž-
ně mladé generaci.

„A také například na stmelení pra-
covního kolektivu, či rodiny,“ nazna-

čuje podnikatelský tým. Netají, že se 
jedná hlavně o zábavu, která má za 
cíl odreagovat se od běžného života.

„Obvykle to trvá patnáct minut, za 
75 korun. Týmy sestávají ze tří až šes-
ti hráčů, a jedná se o moderní zábavu,“ 
vysvětlují podnikatelé. 

Připouští, že při zahájení provozu 
se musí obrátit na odborníky, kteří 
arénu připraví, což se neobejde od 
dalších výdajů. Stejně jako za vesty, 
pistole a další. 

Takže uvidíme, zda se na laser aré-
nu opravdu můžeme těšit.   

PAVLÍNA KREJSKOVÁ, EVA NAVRÁTILOVÁ a DANIEL ŠIMČÍK mají, v uvozovkách, o své budoucnosti jasno.
 Foto: Antonín Zvěřina 

V Třebíči plánují studenti Obchodní 
akademie a Hotelové školy laser arénu



STRANA  5 TN - ZÁŘÍ 2017Inzerce

Podmínky a více informací naleznete na www.fokusoptik.cz

na kompletní dioptrické brýle 
a na všechny sluneční brýle

* Kompletní dioptrické brýle ZDARMA jsou vždy levnější 
nebo do max. hodnoty 5000 Kč.

Pořiďte si nové dioptrické brýle 
nebo sluneční brýle a druhé pro vás 

nebo vaše blízké dostanete zcela zdarma! *

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

telefon: 568 841 035
e-mail: fokustrebic@fokusoptik.cz
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Auta zvaná „brouci“  
zaplavila v sobotu 
24. června prostor před 
ekotechnickým muzeem 
Alternátor v Třebíči Borovi-
ně. Krátký rozhovor poskytl 
jeden z organizátorů srazu 
Pavel Procházka. 

 Antonín Zvěřina

Co se tady vlastně děje?
Letos se jedná o pětadvacátý sraz. 

Sjíždíme se tři, čtyři roky na jed-
nom místě. Pak místo změníme. Aby 
účastníci viděli něco nového. 

V Třebíči jste pokolikáté?
Jsme tady už po čtvrté, a proto 

příští sraz bude někde jinde. 

Jak se vám tady líbí?
Třebíčsko je Vysočina, a je tady 

krásně. Samozřejmě navštěvujeme i 
jiné srazy. 

Kolik se sjíždí „brouků“?
Na velkých srazech až 200. Dnes je 

nás méně, protože je sraz na Sloven-
sku a v Německu. Je nás tady zhru-
ba 40. 

Jak je náročné „brouka“ udržo-
vat?

Celková renovace auta přijde na 
velké peníze. Udržování už pak tako-
vý problém není. Ale aby bylo auto v 
originálu, to dá fušku.

Je problém sehnat náhradní 
díly?

Tak to problém není, stále se vyrá-
bějí. V republice existují tři prodej-
ny. Dá se sehnat všechno, je to samo-
zřejmě dražší. Třeba blatník stojí tři 
tisíce korun.

 
Je to tedy koníček, který musí 

člověka chytit.     
Ano, my si říkáme, že jsme normál-

ní, a všichni ostatní jsou jiní. Třeba 
Olda Špičák si dovezl „brouka“ po 

svém strýčkovi ze Švédska. Ten má i 
benzinové topení. Má i jiná auta, ale 
ta stojí venku, a „brouček“ má svou 
garáž. Je to srdcovka. Člověk musí 
být částečně blázen. 

Dá se takové auto prodat?
To určitě, ale málokdo to učiní. 

Ty peníze jsou do takového vete-
rána dobře uložené a zhodnocené. 
V Německu jednomu majiteli za 

„brouka“ nabízeli novou Audinu, ale 
neprodal. Některá auta mají hodno-
tu až dva miliony korun. 

Co na takového koníčka říká 
rodina?

Musí být do toho zapálení všich-
ni. My, co jezdíme po srazech, jsme 
taková jedna velká rodina. V zimě, 
kdy srazy nejsou, pořádáme si as-
poň vánoční besídku. Manželky to 
respektují a mají k tomu vztah.  

Renovace „brouka“ přijde na velké 
peníze, údržba už problém není  

BROUCI jsou krásná auta a zaslouženě sklízí obdiv.
 Foto: Antonín Zvěřina

Pavel
Procházka

Vzájemné poznávání lidí a kultur 
z různých koutů světa může velmi 
účinně přispět k odstranění před-
sudků a napětí. 

To si uvědomují členové Rotary 
klubu Třebíč, kteří v minulém škol-
ním roce hostili dvě středoškolské 
studentky ze zahraničí, Katyu Wills 
z USA a Suvi Pentikäinen z Finska. 
Zajímaly nás postřehy dívek po roč-
ním pobytu. Obě navštěvovaly tře-
bíčské gymnázium. 

Jak to dobrodružství začalo?
Katja: Začalo to mým příletem 

uprostřed noci do Prahy. Do toho 
okamžiku jsem byla hodně nervóz-
ní, moc jsem toho o Česku nevědě-
la. Ale hned jsem se začala cítit jako 
doma, díky nadšení a lásce všech 
okolo. A ten široký úsměv už jsem 
neztratila.

Suvi: Doma mi mnoho lidí říkalo, 
že rok v Česku není dobrý nápad. Že 
mi budou chybět kamarádi, vyne-
chám rok školy. Také mi říkali dost 
nepěkných věcí o České republice, 
třeba že lidé nemají rádi cizince. A 
to mne znervóznilo. Ale hned jsem 
zjistila, že lidé jsou tu milí a přátel-
ští, v některých ohledech dokonce 
milejší než Finové. To bylo úžasné!

Jak jste se vypořádaly s jazykem?
Suvi: Čeština je těžká. Ze začátku 

jsem se bála mluvit česky. Pak jsem 
zjistila, jak dokážete ocenit cizince, 
který mluví vaším jazykem. Víte, jak 
je to složité. Všichni byli nadšení, i 
když moje gramatika není zas tak 
dobrá. Nevadí vám to.

Katja: Už před příjezdem jsem se 

učila základy, dost mi pomohla ruš-
tina, kterou jsem mluvila s babičkou. 
Takže žádný velký problém.

Co vám dal výměnný pobyt?
Suvi: Bylo úžasné, potkat další 

výměnné studenty, a členy hostitel-
ských rodin, a naučit se něco o jejich 
kulturách. Skutečně jsem je poznala, 
a stali se mojí druhou velkou rodi-
nou. Rotariáni nám zorganizovali 
mnoho setkání, výletů a jiných pod-
niků…

Potkala jsem zde i sluchově 
postiženou Sheilu, která mi pomá-
hala s češtinou a stala se mojí nejlep-
ší kamarádkou. Díky ní dnes vím, že 
když něco moc chci, tak to dokážu!

Katja: Poznala jsem mnoho krás-
ných míst. Takové náměstí, jako 

máte v Telči, to opravdu v Americe 
nemáme. 

Naučila jsem se sbírat houby, a 
mám mnoho nových kamarádů. Se 
Sabinou si píšeme české dopisy. A 
taky jsme se Suvi každý den chodi-
ly na kávu. Asi už jsem na kofeinu 
závislá (smích). Poznala jsem všech-
ny kavárny v Třebíči! A číšníci už mi 
nesli kávu bez objednání.

A co kulturní zážitky?
Katja: Chodila jsem tady do taneč-

ních. Můj nejméně oblíbený tanec je 
polka. Je pro mne těžký. Ale zvládla 
jsem maturitní ples, i Rotary ples ve 
Znojmě!

Samozřejmě jsme chodily na osla-
vy a koncerty, jezdily jsme do diva-
dla. Viděla jsem Děti ráje a Mary 

Poppins. Naučila jsem se lyžovat 
a bruslit. Byly jsme s hostitelskou 
rodinou ve Vídni, v Brně, v Českých 
Budějovicích, v Plzni. Rotary pro 
nás organizovalo Eurotour, navštívi-
li jsme mnoho zemí, Itálii, Vatikán, 
Francii, Španělsko a jiné.

Suvi: Pro mne byla největším 
zážitkem účast na Distriktní konfe-
renci Rotary ve Františkových Láz-
ních. Před publikem ve velkém sále 
kasina jsme předváděli různá vystou-
pení. 

Já jsem s Katjou měla výstup, ve 
kterém jsme si dělaly „srandu“ z Fin-
ska a fi nštiny. Bylo to pikantní, pro-
tože delegátem světového preziden-
ta byl Fin. Moc se mu to líbilo.

Je vůbec něco, co se vám u nás 
nelíbilo?

Suvi:  Ale ano. Třeba školní sys-
tém. Myslím, že učitelé nejsou k žá-
kům moc laskaví, nejsou motivová-
ni k tomu, aby studentům pomáhali. 
A studenti mají příliš mnoho učení 
najednou.

Jak hodnotíte uplynulý rok?
Katja: Jako obrovskou zkušenost. 

Až se vrátím, budu všem vyprávět, 
jak je Česká republika krásná a jací 
senzační lidé zde žijí. Určitě se sem 
budu vracet.

Suvi: Ano, s tím souhlasím. A taky 
jsem si ověřila, že se o sebe dokážu 
postarat i mimo vlastní biologickou 
rodinu. Teď mám tři další rodiny a 
desítky kamarádů. Byl to nejúžasněj-
ší rok v mém životě. Děkuji za něj!

 -rek-

KA TJU (vlevo) a Suvi pobyt v Třebíči i na dalších místech v České republice 
nadchl. Foto: archiv školy

Rok v Třebíči utekl studentkám jako voda
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K pěstování sukulentů Michaela 
inspirovali manželé Jandovi 
z Pávova u Jihlavy. 

 Antonín Zvěřina

Pěstování sukulentů se stalo zálibou pro Michae-
la Řídkého z Třebíče. Vysvětluje, že sukulenty jsou 
rostliny, které umějí dobře hospodařit s vodou. 

„Přizpůsobily se podmínkám v oblastech, kde prší 
pouze nárazově. Rostou všude ve světě,“ doplňuje. 
Rostou i v České republice, na místech stepního 
charakteru, třeba v Mohelenské hadcové stepi. 

„Ale můžeme je najít i v Třebíči na Hrádku - roz-
chodníky, či netřesky,“ poznamenává Řídký. 

Připouští, že některé rostliny se stávají vzácný-
mi a jsou chráněné. „Po zásahu člověka mizí z pří-
rody,“ poukazuje Řídký. Například Holanďané ve 
svých velkopěstírnách pěstují jeden ze sukulentů 
– Pleiospilos nelii, běžně je k dostání i v super-
marketech, ale ve své domovině, v jižní Africe, už 
skoro vymizel, protože ho spásají kozy. 

Vztah k přírodě
Dostáváme se k tomu, jak se ke své zálibě Micha-

el Řídký dostal. „K přírodě jsem měl vždy dobrý 
vztah, ale v dětství spíš ke zvířatům, k rostlinám moc 
ne,“ prohlašuje. 

„Bydleli jsme v paneláku, a nikdy jsme neměli 
zahradu,“ vzpomíná. První rostliny dostal darem, 
a pak brouzdal po internetu, až narazil na stránky 
manželů Jandových z Pávova u Jihlavy. 

„Když jsem viděl jejich fotky barevných minizahrá-
dek, kde mají zkombinované sukulenty různých 
barev, tak mě to chytlo, a chtěl jsem mít také něco 
takového,“ podotýká. 

Pravidelně navštěvuje jejich jarní a podzimní 
Dny otevřených dveří, a i to bylo impulsem, proč 
se pustit do pěstování sukulentů. „Bylo to někdy 
v roce 2010,“ vzpomíná.

Když bydlel v Třebíči v paneláku, kde neměl ani 
balkón, pěstoval sukulenty od jara do podzimu na 
venkovním parapetu. Nyní bydlí v blízké Vladisla-
vi, kde má pro pěstování daleko lepší podmínky. 

Většina sukulentů potřebuje přímé slunce. „Veli-

ce jim prospívá takzvané letnění. To znamená pěsto-
vání pod širým nebem, od května do září,“ vysvětlu-
je Michael Řídký.

Proto už na počátku května, po mrazech, suku-
lenty vynesl na balkón. „Rostliny vypadají mno-
hem lépe, jsou-li na čerstvém vzduchu. Nevytahují se 
do výšky, mají kompaktní tvar a hojněji odnožují,“ 
nastiňuje. 

Nejtěžší je jaro
Pro pěstitele, který rostliny každoročně takzvaně 

letní, je tudíž psychicky i fyzicky nejtěžší přecho-
dové období - na jaře a na podzim. Je třeba sledo-
vat předpověď počasí, a když hrozí noční mráz, 
musí se rostliny nanosit dovnitř. 

„V zimě mám sukulenty ve vytápěném skleníku. 
Potřebují aspoň trochu světla a relativně nízkou tep-
lotu. V zimě by rostliny měly v podstatě přestat růst a 
odpočinout si, což jim velice prospěje,“ naznačuje.  

To funguje při teplotě kolem pěti stupňů nad 
nulou a minimální zálivce.

V létě je ideální pravidelný déšť, pak se rostli-

ny nemusejí zalévat. To ale poslední dobou moc 
neplatí, takže pěstitel stráví hodně času s ručně 
vyrobeným zalévátkem v ruce. 

Kolik má druhů sukulentů, Michael Řídký přes-
ně neví. Odhaduje to tak na 200 druhů. Upozor-
ňuje, že má i větší rostliny, ale rozměry většiny 
jeho rostlin se pohybují v řádu několika centime-
trů. „Nezaberou tolik místa, a člověk jich může mít 
hodně. Ale přesný počet neznám,“ říká.

Pěstitelé sukulentů mají samozřejmě také svá 
sdružení a spolky, včetně webových stránek, ale 
Řídký zatím do žádné organizace nevstoupil, i 
když zná několik sukulentářů v Třebíči a okolí. 
Všeobecně ale v České republice platí, že mno-
hem víc je kaktusářů. „Samozřejmě, kaktusy jsou 
také sukulenty. Je to typ sukulentu, který zcela ztratil 
listy, a ty se přetvořily v trny,“ vysvětluje. 

„Také mám několik kaktusů, i když nejde o mimo-
řádnou sbírku. Pořizuji si nenáročné druhy, které lze 
pěstovat v létě pod širákem,“ konstatuje. 

Hezké květy
Na kaktusech se mu nejvíce líbí jejich květy. „U 

kaktusů je to jako u ostatních sukulentů: potřebují 
chladné zimování, aby si odpočinuly. Někteří pěstitelé 
je mají přes zimu i ve sklepech,“ nastiňuje.

Osobně je měl ve skleníku bez zálivky, a pokud 
si kaktus takto odpočine, vcelku spolehlivě nasa-
dí na květy. Bohužel, květy většiny kaktusů nejsou 
příliš trvanlivé, a některé se dokonce otevírají jen 
v noci. Když si chce květ pěstitel vyfotografovat, 
musí si přivstat.

Většina sukulentů také pravidelně kvete, a to 
v různých obdobích roku, včetně zimy (např. rod 
Crassula), ale nejčastěji na jaře.

Michael Řídký netají, že některé přebytky pro-
dává. Občas se účastní i trhů. „Rozhodně to není 
extra výdělečná činnost. Ceny se pohybují kolem 30 
korun za rostlinu, a není mnoho lidí, kteří mají o 
koupi zájem,“ poukazuje.

Někteří mají strach, že jim rostlina uhyne. „Těm 
mohu vzkázat, že většina sukulentů je vyloženě 
nenáročných a odolných,“ dodává pěstitel Michael 
Řídký.     

ÚČAST na trzích bývá spojena i s odříkáním. Letos 
na jaře, na Karlově náměstí, musel Michael Řídký 
nasadit kulicha. Foto: Antonín Zvěřina

Sukulenty jsou zálibou Michaela Řídkého

Sazovitost jablek je povrchové 
houbové onemocnění, které se pro-
jevuje černým vybarvením slupky. 
Pozdní postřiky proti strupovitos-
ti mají dobrý účinek i na sazovitost. 
Doporučuji použít bio přípravek 
Myco-Sin, nebo Viti-San, na začát-
ku září. Kromě jmenovaných chorob 
má přípravek příznivý vliv i na potla-
čení skládkových chorob jablek.

Sklizeň – jestliže sklízíme jednorá-
zově, postupujeme z venkovní stra-
ny korun odspodu směrem dovnitř 
a  nahoru, aby se náhodným pádem 
jednoho plodu nesrazily další. Při 
postupné výběrové sklizni musíme 
být ještě opatrnější, plody mnohdy 
nedrží pevně na stromech. Oddělu-
jeme je opatrně, přes některý prst se 
stopkou od plodonoše, nemačkáme 
je, a při ukládání do česacích nádob 
a přepravek nepouštíme z výšky. I 
sebemenší náraz vede k otlakům a 
snížení  doby uchovatelnosti.

V září též dozrávají kvalitní odrůdy 
pološvestek a pravých švestek, kte-
ré jsou velmi oblíbeny jak pro přímý 
konzum, tak pro  nejrůznější formu 
zpracování (kompoty, sušení, kolá-
če, knedlíky apod.). Chuťově bez-
konkurenční pravou švestku domácí 
s menšími plody postupně nahrazují 

takové odrůdy, které mají vyšší stu-
peň odolnosti vůči nebezpečné viro-
vé šarce. 

Jednou z nich je i Tophit, která 
vyniká velkými tmavomodrými plo-
dy, které jsou chutné a slabě voní. 
Hmotnost jednoho plodu se pohy-
buje od 50 do 65 gramů. Zlatožlu-
tá pevná šťavnatá dužnina je nápad-
ně aromatická a jde dobře od pecky. 
Plody vydrží dlouho zralé na stromě 
(až do října), ale i po utržení. I když 
se postupně scvrkávají, jsou oprav-
dovou lahůdkou. 

Zjistíme-li při sklizni švestek, že 
jsou napadeny šarkou (prohlubně 
a deformace plodů, krvavá dužni-
na bez cukru a bez chuti, předčasně 
opadávající nečervivé plody), vyko-
peme stromy i s kořeny a spálíme je. 
Jinak je nebezpečí přenosu této viró-
zy i na další druhy peckovin (meruň-
ky a broskvoně).

Zkontrolujeme a nachystáme pro-
story pro uskladnění ovoce, dále 
obaly, je třeba včas vydezinfi kovat 
a  vybílit sklepy. Sklad by měl být 
chladný, dobře větratelný, a nemělo 
by v něm být příliš sucho.

V biologickém boji proti mšicím 
v ovocných sadech můžeme využít  
jednoduchý způsob po vzoru jiho-

tyrolských ovocnářů: do speciální 
budky s čelním otevíráním a úzký-
mi štěrbinovitými otvory nacpeme 
čistou suchou slámu jako úkryt pro 
škvory. 

Tito tvorové se tam přes den ukrý-
vají, v noci pak vyrážejí na lov. Jsou 
schopni zlikvidovat značné množství 
mšic, společně například se slunéč-
ky. Při větším přemnožení a malé 
úrodě mohou škvoři naopak způ-
sobit požerky slupky plodů, naléza-
jí do prasklých plodů broskví apod., 
což  zahrádkáře může  nepříjemně 
překvapit, škody tam však zpravidla 
nezpůsobují.

Proti sviluškám na ovocných dře-
vinách  je kromě klasické chemické 
ochrany možné použít i biologickou 
ochranu, pomocí dravého roztoče 
Typhlodromus pyri.

Letničky již ukončují svůj roč-
ní životní cyklus. Můžeme je v této 
době na záhonech nahradit před-
pěstovanými dvouletkami (macešky, 
náprstníky, sedmikrásky apod.). Při 
teplejším průběhu počasí však vět-
šina letniček vydrží ještě do příštího 
měsíce.

Během září můžeme začít s výsad-
bou cibulovin a hlíznatých rostlin. 
Nejprve vysadíme cibule narcisů, 

které potřebují ke zdárnému zakoře-
nění vyšší teploty. Ve druhé polovině 
měsíce pak následují botanické dru-
hy tulipánů, krokusy a drobné jar-
ní cibuloviny modřence, sněženky, 
bledule a další. Koncem měsíce již 
můžeme začít i s výsadbou zahrad-
ních tulipánů. Hloubka výsadby 
cibulí a hlíz závisí na jejich velikos-
ti. Platí zhruba pravidlo, že hloubka 
výsadby by měla odpovídat trojná-
sobku výšky cibule nebo hlízy, tzn. 
drobné cibuloviny 6 až 8 cm, větší 
pak 12 až 15 cm.

Jiřinky a hlíznaté begónie stále ješ-
tě bohatě kvetou. Přesto již nyní 
musíme myslet na jejich zazimování. 
Jakmile hrozí přízemní mrazíky, je 
nutné hlíznaté begónie včas zakrýt, 
případně přenést na chráněné místo. 

Begónie tvoří hlízy za krátkého 
dne, a proto potřebují na podzim 
dostatečně dlouhou vegetační dobu 
bez mrazíků. Jiřinky ponecháme na 
místě až do zmrznutí  nadzemní čás-
ti. Mečíky se sklízejí koncem září, 
před příchodem podzimních plíska-
nic. Zabrání se tak většímu napadení 
hlíz houbovými chorobami.

 Petr Kumšta

Co v září činit na zahradách
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Vykupuje: 
• Kulatinu – smrk, borovice, jedle, modřín.

• Kůrovcové dříví – veškeré sortimenty.

• Palivové dříví – veškeré sortimenty.

• Veškeré dříví listnaté.

Nabízí: 
• Pěstební a těžební práce- těžbu dřeva, zalesňová-

ní, stavbu oplocenek, ochranu kultur.

• Dodávky sazenic lesních a okrasných dřevin, che-
mikálie do lesnictví.

• Projekty a realizace zahrad, parků, sadů.

• Prodej štípaného paliva včetně dovozu.

• Zemní práce, práce s JCB bagrem, opravy a bu-
dování cest, dopravu sypkých materiálů.

• Dopravu krátkého a dlouhého dříví 

Dřevo Vysočina a. s. 
Santiniho 17/27 Žďár nad Sázavou 591 01

IČ: 03759687      

DIČ:  CZ 03759687 

Kontakt: 
tel. 724 398 400, 604 108 149, 777 734 707, 

drevovysocina@drevovysocina.cz

VelMez.indd   17 18.8.2017   9:51:06

568 843 112, slavice@agrogen.cz
www.agrogen.cz

Šlechtitelská stanice Slavice

TRAVNÍ SMĚSI PŘÍMO OD VÝROBCE
• luční směsi • okrasné směsi
• pastevní směsi • hřišťové směsi
• parkové směsi • účelové směsi

prodej ovocných stromků 
prodej osiv jetele, vojtěšky a krmné kapusty 



Zlatonosná říčka Brtni-
ce, tak se jmenuje publika-
ce, kterou napsal Ladislav 
Diviš, v současnosti bydlící 
v Třebíči, společně se svými 
kamarády.

 Antonín Zvěřina

Co vás přivedlo k tomu, zpraco-
vat příběh právě této říčky?

Narodil jsem se v Kněžicích, a 
mnoho let jsem tam žil. Jezdím do 
obce každých čtrnáct dní, protože 
tam mám příbuzné. V říčce jsem 
v dětství chytal ryby, chodili jsme 
se do rybníka na této říčce koupat. 
Jmenoval se Panský, a také se mu 
říkalo Kněžický. Také do Strážova, to 
je v Brodcích. Ale i do Vidláku. To je 
moje dětství a mládí, celý ten kraj. 

Váš vztah k Jihlavě?
Do Jihlavy jsem jezdil na staveb-

ní průmyslovku přes Brtnici, kterou 
znám, dá se říct, důvěrně. 

Přece jen, musel jste se s říčkou 
seznámit detailněji?

To bylo tehdy, když jsme jezdili 
spolu s Václavem Petrem, jedním z 
fotografů knihy, a Brtnici jsme prošli 
na jaře, v létě, na podzim i v zimě. 

Kdo další se na knize podílel?
V době tvorby knihy jsem se sezná-

mil s dalším fotografem, Jaroslavem 
Hedbávným, který v ní má také fot-
ky. Můj bratr, který se 40 let zajímal 
o archeologii, v ní má oddíl, kdedo-
kázal profesionálním archeologům, 
že osídlení kolem Kněžic bylo dale-
ko starší, což oni vylučovali. 

Jedná se o vaší prvotinu?
Před dvěma roky jsme vydali kolek-

tivní knihu Paměti Kněžic, Uhřičic, 
Příboru a jiné příběhy. Z Uhřičic 
pocházela moje maminka, která v 
Kněžicích po mnoho let učila. Uhři-
čice jsou na Hané, poblíž Kroměříže. 
V Příboře, kam jezdím každý měsíc, 
žije můj bratr. 

To vám dodalo chuť do další kni-
hy?

Určitě nás to povzbudilo. Když 
člověk dospěje do určitého věku a  
nenapíše nějaké paměti, nějakou 
knihu, tak všechny ty příběhy 
zapadnou. Tak jsem se rozhodl pro 
tvorbu, a můj bratr mě v tom pod-

poroval. 

Jak jste knihy fi nancovali?
Tu první jsme vydali vlastním 

nákladem. Na tu o říčce Brtnici nám 
přispěl Fond Vysočiny. To nás samo-
zřejmě potěšilo. A upozorňuji, že 
vzpomínky na mládí mám krásné. 

Můžete přiblížit další spolupra-
covníky?

Ano, Milana Vokáče, který se zají-
má o archeologii i geologii, Antoní-
na Obůrku, kterého jsem neznal, a 
v archivu jsem našel jeho články o 
Předínu. Dále malíř Vysočiny Aleš 
Venhoda z Třebíče. Tomu jsme kra-
jinu představili, a on na její motivy 
namaloval několik obrazů. 

Dá se říct, že je to kniha populár-
ně naučná?

Ano, jsou tam vzpomínky na moje 
dětství, mládí, kdy jsem hodně spor-
toval. Dělal jsem desetiboj i šestiboj, 
doma jsme chovali holuby, když byl 
výlov rybníku, byl to pro nás vel-
ký svátek. Pak jsou tam i vědecké 
pasáže, umělecké fotografi e, je to 
polytematická kniha. 

Vy se zajímáte o řeky? 
Musím se přiznat, že ano. Ale s 

takovou publikací, jako je naše, jsem 
se ještě nesetkal. Kde jsou třeba i 
pověsti. Ty jsem se snažil zařadit i 
do časových úseků, třeba který král v 
té době panoval, či kteří šlechticové 
byli na brtnickém zámku. Kniha má 
150 stránek, a my všichni autoři js-
me na ni hrdí.

Takže jste prošel říčku od prame-
ne až k jejímu soutoku s Jihlavou?

Prošli jsme ji několikrát. Velice 

mě potěšila nové rozhledna na hoře 
Mařence, která nabízí fantastické 
pohledy do okolní krajiny. Procesto-
val jsem mnoho zemí, a musím říct, 
že nejkrásnější krajina je u nás. Čím 
jsem starší, tím větší jsem patriot. 
Právě pod horou Mařenka pramení 
Brtnice v mokřinách u obce Lesná. 
Pak teče směrem severním přes 
Předín, Opatov, Kněžice, další menší 
vesničky, a město Brtnici.

Poznal jste ji tedy důvěrně?
Od pramene až po soutok s řekou 

Jihlavou. Knihu jsme tvořili asi rok a 
půl. Byla to rozsáhlá práce, ale máme 
z toho krásný pocit. 

Máte na řece oblíbený úsek?
Určitě v Kněžicích, kde jsem se 

narodil, po Brtnici, a směrem naho-
ru k rybníku Vidlák. Tam se také 
těžilo zlato.     

Zkoušeli jste objevit v lokalitě 
zlato?

Magistr Vokáč tam našel zlatěn-
ky, když zkoušel v říčce rýžovat. Je 
písemně doloženo, že se v lokalitě 
zlato těžilo, a jsou tam i pozůstatky 
různých výkopů či valů. 

Zmínili jste v knize přítoky?
Jsou tam všechny přítoky. Jsou tam 

i všechny důležité rybníky. 

Vy jste všestranný člověk?
Pravda, věnoval jsem se sportu, 

mám rád i muzicírování, hraji na pia-
no i na kytaru. 

Kde jste sháněl historické foto-
grafi e?

V Kněžicích jsme obyvatele vyzva-
li, aby mi je donesli. Moc toho neby-
lo, ale potěšily. Něco jsem objevil v 
archivu ve škole. Nebylo to jedno-
duché, někteří lidé o ně mají velký 
strach. 

Kdo by si měl knihu zakoupit?
Určitě všichni, kteří z tohoto kraje 

pocházejí. 

Co připravujete do budoucna?
Nyní si dám oddech. Možná napí-

ši další knihu, i když nevím, zda 
všechny lidi potěší - vzpomínky na 
lidi dobré, i ty méně dobré. Na tom-
to světě existuje jak nebe, tak peklo. 
Je to v lidech, jak nebe, tak peklo. I 
když vše může být subjektivní.      
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LADISLAV DIVIŠ popsal podrobně říčku Brtnici a její okolí.
 Foto: Antonín Zvěřina

V říčce Brtnici se kdysi těžilo zlato

Před prázdninami nechala radnice v Třebí-
či nainstalovat na přestupní terminál takzvanou 
chytrou lavičku, další prvek koncepce Smart Citi-
es. 

K jejím funkcím patří kromě odpočinku také 
nabití mobilu nebo bezplatné připojení k WiFi 
hotspotu. Po měsíci od instalace radnice získala 
data z lavičky. 

Ukázalo se, že za měsíc červenec udělila lavič-
ka 853 patnáctiminutových voucherů, to je cel-
kem 213 hodin připojení k internetu. Ze statisti-
ky vyplynulo, že nejvíce se lidé připojují během 

víkendových dnů, více v odpoledních a večerních 
hodinách.

Lavička za červenec vydala celkem 358Wh elek-
trické energie, kterou přesunula do mobilních 
telefonů a tabletů jejích uživatelů, zbytek využila 
k poskytování připojení k internetu, 358Wh před-
stavuje zhruba 24 plně dobitých telefonů od 0 na 
100 procent.

Objem stahovaných dat dělá na chytré lavičce za 
první měsíc užívání průměrně 176 MB. Největší 
objem zaznamenala lavička v pondělí 3. července, 
kdy bylo staženo 1,44 GB dat.

Chytrá lavička CapaSitt y funguje na ostrovním 
systému bez datových a elektrických kabelů díky 
bateriím i když není na přímém slunečním světle. 

Pomocí dvou USB portů nebo indukčního bez-
drátového standardu dokáže nabíjet telefony, tab-
lety a další přenosná zařízení.

Lavička váží přibližně 300 kilogramů je vyrobe-
na z extra tuhého betonu, čtyřikrát pevnějšího než 
klasický stavební beton. 

Části jsou vyrobeny z oceli a kovu, povrch je 
tvořen dřevem. Na zadní části jsou solární panely 
o výkonu 150 W.  -zt-

Chytrá lavička se využívá o víkendech
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Nevíte, koho volit? Volte Svobodné! Říká lídr Strany
svobodných občanů na Vysočině ing. Zdeněk Sadecký, Ph.D.

Vaše strana má v názvu slovo svo-
boda. Není to snad dnes již samo-
zřejmost? 

Myslím si, že nikoli. Naopak mám 
stále silnější pocit, že tu příležitost, 
danou rokem 1989, stále více promar-
ňujeme. Určitě jsme všichni měli o 
svobodě rozdílné představy. Ale to, co 
se dnes děje, regulace, zákazy, příkazy, 
úřady, diskutabilní právní systém, zby-
tečné zásahy státu a diktát Bruselu, to 
vše je již na pováženou. Svoboda zde 
je, ale jen pro někoho. To chtějí Svo-
bodní změnit.

Proč jste se rozhodl přidat se ke 
Svobodným?

Strany, které jsem v minulosti volil, 
mě zklamaly. Mám pocit, že voliče 
zrazují. My chceme dělat politiku pro 
lidi, a ne pro nějakou fi nanční skupinu 
nebo „masokombinát“. Za námi nestojí 
žádný miliardář. Pomocí připravených 
ekonomických opatření chceme zajistit 
a uzákonit vyrovnaný státní rozpočet. 
To osobně vidím jako prioritu a nut-
nost, a náš závazek vůči našim dětem a 
vnoučatům. Bohužel, dosud nás politi-
ci zadlužovali a neřešili, že každý dluh 
se musí jednou splatit.

V programu máte omezení regula-
cí a zásahů státu vůbec. Je to ale reál-
né?

Určitě ano. Regulace nejenže obtěžují 
a zdržují, ale zejména brzdí ekonomic-
ký rozvoj. Navíc si s regulacemi velice 
rozumí klientelismus. Jak to funguje? 
Do zákonů, předpisů, směrnic a vyhlá-
šek si prolobují to, co potřebují zejmé-
na největší hráči. Nepamatuji, že bych 

kdy slyšel o tom, že někdo loboval tře-
ba za důchodce, zaměstnance, nebo 
drobné podnikatele. Tyto regulace 
neslouží ke zvýšení kvality, jak se tvá-
ří, ale často mají za cíl přihrát vyšší zis-
ky opět těm největším.  Ti menší těžko 
mohou konkurovat a držet si třeba celá 
právní a legislativní oddělení.  V EU se 
dnes netvoří směrnice proto, že jsou 
potřeba, ale proto, že se jejich psaním 
dobře živí tisíce zbytečných úředníků, 
a proto, aby se přenastavily penězovo-
dy. Příkladem je známá „fotovoltaika“, 
na kterou doplácíme všichni…

Proč jste ale proti dotacím, vždyť 
zde naopak lidé peníze dostávají…

Zaprvé, dotace nejsou peníze, které 
někde někdo našel. Musely se vybrat 
v podobě daní. Tedy někomu jste je 
vzali, a dali někomu jinému. Za druhé, 
dotace jsou také semeništěm různých 
podvodů a oblíbeným zdrojem příjmů 
klientelistických sítí, viz fotbal, biopa-
liva a fotovoltaika. Kdo má informace 
a styky, dokáže dotace získat. Bohužel 
často místo těch, kdo by je naopak 
potřebovali a dokázali vhodně využít. 

Není ale principem pravicové stra-
ny právě to, aby bohatl jen někdo?

My chceme spravedlivou odměnu. 
Tato odměna nemůže být samozřej-
mě pro všechny stejná, ale klasické pra-
vo-levé nazírání světa dnes již ztrácí 
poněkud na svém významu. Chceme 
bohatý a prosperující stát. Takový stát 
je státem, který tvoří bohatá společ-
nost. Základem prosperující ekonomi-
ky, ale i pojistkou demokracie, je právě 
střední vrstva. Ta je dnes daňově nejvíc 

zatížená. Nejbohatší procento rych-
le bohatne, střední třída až na výjimky 
spíše stagnuje, a chudých přibývá. My 
chceme, aby se zlepšila fi nanční situace 
všech. Spotřeba přece táhne ekonomi-
ku, to ale musíte lidem nechat peníze, 
a ne jim je stále brát. Chceme změnit 
daňový systém, nechat lidem víc peněz 
v kapsách a zlepšit tak podmínky pro 
život, práci, případně pro podnikání. 
Chceme omezit vliv státu tam, kde je 
zbytečný a kde lidem hází klacky pod 
nohy. 

Jak je to se vztahem Svobodných 
k EU?

Svobodní nejsou rozbíječi EU, jak se 
nám podsouvá. Chceme, aby s námi 
jiné státy zacházely jako rovný s rov-
ným. Proč po desítkách let hrbení se 
před Moskvou musíme poklonkovat 
před Bruselem a Berlínem? O co jsme 
horší? Nechceme být montovnou, ani 
kolonií, ale suverénním státem. Navíc 
se zde žongluje s pojmy. Volný pohyb 
zboží zajišťuje již Evropský hospodář-
ský prostor, pohyb osob Schengen. 
Pro evropskou spolupráci skutečně 
nepotřebujeme ani Evropskou komisi, 
Evropský parlament, ani další zbytečné 
bruselské byrokraty. Jen si potřebuje-
me více věřit.

A co názor, že je dobré být „uvnitř“ 
a moci tak ovlivňovat dění?

Myslím, že známe řadu příkladů, 
kdy se rozhodlo proti naší vůli, a další 
podobné kroky se připravují. Británie 
se svojí hospodářskou silou navrhova-
la desítky změn v legislativě, neprošla 
ani jediná. Je naivní si myslet, že někdo 

v EU dá na naše názory, či respektu-
je naše potřeby. Silní si prosazují své 
zájmy na úkor těch slabších.  

Proč jste proti euru?
Neplní svoji roli.  Nůžky se rozeví-

rají. Sever roste, jih se propadá. Další 
krize typu Řecka na sebe nedá dlouho 
čekat. Euro bohužel není ekonomický, 
ale politický projekt. Je to nesmyslný 
pokus, který přinese další velkou krizi. 
Pokud zavedeme euro, převezmeme 
závazky za část obrovského vnitřního 
dluhu, který stále narůstá.

Co principy přímé demokracie?
Některé strany voličům slibují prv-

ky přímé demokracie, třeba odvolatel-
nost politiků. Říkají „a“, ale už ne „b“, 
třeba to, že tyto postupy nelze apli-
kovat v našem poměrném volebním 
systému. Svobodní navrhují principy 
použitelné ihned. Třeba lidové veto. To 
je možnost, aby se lidé mohli vyjádřit, 
pokud budou chtít politici něco kon-
troverzního, tedy třeba v otázce zave-
dení eura, nebo přijímání migrantů.

Co dalšího ve vašem programu 
byste zdůraznil?

Určitě se hlásíme k západní kultu-
ře, jsme pro NATO, ale současně pro 
mírovou spolupráci s jinými státy. 
Nesmíme za žádnou cenu dopustit dal-
ší válečný konfl ikt v Evropě.  „Armá-
du EU“ považujeme za holý nesmysl. 
Zásadně odmítáme též vyhrožování 
EU, spojené s přerozdělováním mig-
rantů. Jsme otevřeni příchozím, ale jen 
pokud jsou ochotni a schopni respek-
tovat naši kulturu a naše zákony. 
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Náměstí ČSA 55, 
676 02 Moravské Budějovice

                                                             
                                   

      
 
 

              
 

 
  

               
 
 
  
                                      

Sportovní klub SK SHS 
Třebíč,z.s. pořádá za podpory 
Města Třebíč a Skupiny ČEZ v 
sobotu 9. září 2017 v Kožichovi-
cích XXV. ročník Běhu Matyáše 
Žďárského – zakladatele alpské-
ho lyžování a rodáka z Kožicho-
vic. 

Veřejný závod je vypsán pro 
všechny věkové kategorie a vede 
po nenáročné rovinné trati kolem 
rybníka. 

V předcházejících ročnících se 
na start postavilo vždy více jak 
stovka závodníků. V letošním 
ročníku účast na závodě přislíbi-

li i mladí závodníci z Lilienfeldu 
– obce v Dolním Rakousku, kde 
Matyáš Žďárský žil a působil.

Na běžecký závod navazuje 
závod v suchém slalomu, kte-
rý pořádá sportovní klub SKI 
Třebíč,z.s.

Letošní jubilejní ročník závo-
du se koná ve významný den pro 
obec Kožichovice. 

V sobotu 9. září 2017 v 15:00 
hod. dojde za účastní starostů a 
hostů ke slavnostnímu podepsá-
ní dohody o uzavření partnerství 
mezi obcemi Kožichovice a Lili-
enfeld.

XXV. ročník Běhu Matyáše Žďárského
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U3V

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tosltého 16, Jihlava

Poslední volná místa v programech:
Grafika a prezentace na webu
GPS - využití pro turistiku a geocaching
Statistika všedního dne
Neznámý svět financí
Emocionální inteligence v angličtině
Právní minimum
Antická kultura a její využití pro turismus
Jazykové kurzy pro seniory AJ/NJ
 U3V také Pelhřimově DS Radětínská 2305,  
Třebíči DS Koutkova 302, Žďáru nad Sázavou  
SŠOS Komenského 10 a Velkém Meziříčí DS Zdenky 
Vorlové 2160

 
u3v.vspj.cz. .

 

nabízí studium seniorů na 
Univerzitě třetího věku (U3V)

se zahájením v akademickém roce 2017/2018

u3v.vspj.cz
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Městská knihovna

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

2.9.2017 sobota MDDr. Blažek Jan Sv. Čecha 840/39, 674 01 Třebíč  568 844 002
3.9.2017 neděle MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
9.9.2017 sobota MUDr. Cafourek Jiří Vltavínská 1346, 674 01 Třebíč  568 843 787
10.9.2017 neděle MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
16.9.2017 sobota  MUDr. Černoch Vladimír ml.     Stomatologické centrum Třebíč s.r.o. 
                                                                              Kpt. Jaroše 1123, 674 01 Třebíč  568 826 880 ,776 166 268
17.9.2017 neděle  MUDr. Denková Libuše  Okružní 964/11, 674 01 Třebíč  568 853 087
23.9.2017 sobota  MUDr. Divišová Marcela  Rouchovany 329, 675 57 Rouchovany  568 865 214
24.9.2017 neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
28.9.2017 svátek MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
30.9.2017 sobota  MDDr. Dzurňák Marcel Stomatologické centrum Třebíč s.r.o. 
                                                                              Kpt. Jaroše 1123, 674 01 Třebíč   568 826 880,776 166 268

Pondělí 4. září, 9 hod., sál hudební-
ho oddělení.

Šlechta. Urozenost a stav - PhDr. 
Rudolf Fišer, CSc.

Čtvrtek 7. září, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení. 

Studium v zemi trubadúrů aneb 
Francie nenabízí jen víno - Alžběta 
Vítková, absolventka Gymnázia Třebíč.

Pátek 8. září, 18 hod., sál hudebního 
oddělení.

Hudba v myšlenkách Masaryko-
vých - Jindřich Macek - loutna, Jitka 
Baštová – akordeon & Slunko Třebíč 
Heleny Noskové.

Pondělí 11. září, 9 hod., hudební 
oddělení.

PERLY SVĚTOVÉ ARCHITEK-
TURY.  7. část. Secese a individualis-
tická moderna - Ing. arch. Lubor Her-
zán.

Úterý 12. září, 17 hod., sál hudební-
ho oddělení.

TAOISTICKÉ TAI – CHI™ - 
VNITŘNÍ UMĚNÍ PRO ZDRA VÍ - 
Sdružení taoistického tai-chi ČR v Tře-
bíči.

Čtvrtek 14. září, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

ARCHITEKTURA  V ČESKÝCH 
ZEMÍCH VČERA  A DNES. 6. část. 
Soudobé tendence v architektuře a 
urbanismu - Ing. arch. Lubor Herzán.

Čtvrtek 21. září, 15 hod., dětské 
oddělení.

ČÍTÁRNIČKA  pro nejmenší 

Evropský týden mobility (16. – 22. 
9.). Evropský den bez aut (22. 9.). 

Čtvrtek 21. září, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

Pátek 22. září 2017, dopoledne, sál 
hudebního oddělení. Začátek bude 
upřesněn na www.knihovnatr.cz.

Kola versus auta. Promítání švédské-
ho dokumentu.

Z KNIHOVNY DO KNIHOVNY
Čtvrtek 21. září, 9 hod.
Cesta s dětmi ze ZŠ Cyrilometo-

dějská z knihovny na Modřínové do 
knihovny na Hasskově ulici, spojená s 
kulturním programem. 

18. – 22. září, dětské oddělení.
MŮJ PRVNÍ ŘIDIČÁK

Pátek 22. září, dětské oddělení.
PORA Ď TATÍNKOVI

18. – 22. září, pobočka Borovina.
BEZPEČNĚ NA HŘIŠTI I NA 

SILNICI 
Testy pro děti.

Pátek 22. září, 17 hod., sál hudební-
ho oddělení.

Japonsko - Lucie Blažejová.

Pondělí 25. září, 9 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

Hudební souboj s pamětí - Jan 
Bukovský - Přijďte si zavzpomínat na 
písničky 50. – 60. let, a současně pro-
cvičit svoji paměť.

Úterý 26. září, 9 hod., sál hudební-
ho oddělení.

TAOISTICKÉ TAI – CHI™ - 
VNITŘNÍ UMĚNÍ PRO ZDRA VÍ - 
Sdružení taoistického tai-chi ČR v Tře-
bíči.

Úterý 26. září, 17 hod., sál hudební-
ho oddělení.

ZÁHADY A MYSTERIA - Arnošt 
Vašíček.

Středa 27. září, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

LiStOVáNí - Torey L. Hayden: Zvíře 
- účinkují: Pavel Oubram a Věra Hollá.

VÝSTAVY
Josef Čapek – malíř, básník, spisova-

tel.
4. – 29. září, klubovna dospělého 

oddělení, 1. patro.

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

ZDEŇKA  HORKÁ: PRO LEPŠÍ 
SVĚT

1. - 29. září, pobočka Modřínová.

Růžena Mollerová: Antistresové 
omalovánky.

1. – 29. září, pobočka Borovina.

Nejrůznější duševní onemocně-
ní, ale hlavně příběhy těch, kteří se 
s psychickými nemocemi potýkají. 
To je hlavní téma nejnovější výsta-
vy, kterou lze zhlédnout do úterý 26. 
září v Ekotechnickém centru Alter-
nátor Třebíč.

Příběhy bláznovství, jak zní její 
název, jsou rozčleněny do devíti čás-
tí podle diagnóz – ADHD, deprese, 
panická porucha, paranoidní schizo-
frenie, Aspergerův syndrom, bipolár-
ní afektivní porucha, Alzheimerova 
choroba, OCD a mentální anorexie. 

Všechny tyto psychické poruchy 
jsou popsány v krátkých textech, kte-
ré doplňují obrázky grafi čky Karo-
líny Kryštofové. Výstavu připravily 
studentky medicíny Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, které 
spojily síly s různými organizacemi 
zabývajícími se destigmatizačními 
aktivitami. 

Příběhy pomáhali získat například 
i studenti psychologie z Projektu 
SPOLU, nebo organizátoři projektu 
Psychobraní. Panel o pomoci spo-
luvytvářely studentky s neziskovou 
organizací Nevypusť Duši.

„Jsme moc rády, že se nám výstavu 
podařilo po roce dokončit. Velmi nám 
pomohla i fi nanční podpora z Grantu 
TGM od Spolku absolventů a přátel 
univerzity,“ říká jedna z organizáto-
rek výstavy Tereza Ondráčková. 

„Naším cílem není jen informovat 

veřejnost o jednotlivých nemocech, ale 
především umožnit lidem blíže poznat, 
jaký je život člověka trpícího duševním 
onemocněním, jaké problémy řeší, jak 
to prožívá, a co mu pomáhá. Základ-
ním prvkem jsou právě příběhy kon-
krétních lidí,“ doplňuje. 

Autorkou textů je Zuzana Špačko-
vá, která mimo jiné uvedla, že mno-
ho lidí s duševními nemocemi se sty-
dí vyhledat pomoc.

„Nejen jako studentky medicíny se 
setkáváme s lidmi, kteří se potýkají s 
různými psychickými problémy, ale 
stále trpí ostychem vyhledat odbornou 
pomoc. Z toho důvodu jsme věnovaly 
jeden panel právě informacím, jak se 
v podobné situaci zachovat. Chceme 
lidem ukázat, že duševní onemocně-
ní je prostě nemoc jako každá jiná a je 
třeba o tom mluvit,“ vysvětluje Zuza-
na Špačková.  -zt-

Kukuřičné bludiště se nachází také 
v Třebíči, naproti poliklinice. Ve stán-
ku, kde se prodávají lístky, jsme zastih-
li Marii Součkovou. „Máme k dispozici 
dvě varianty. Jedna je pro děti, kdy dopl-
ňují tajenku, a druhá pro starší návštěv-
níky, kteří mají chytré telefony a mohou 
si načíst QR kódy,“ vysvětlila v úvodu. 
QR kód (anglicky: QR Code) je pro-
středek pro automatizovaný sběr dat.

Další zájemci běhají v bludišti na 
čas, a tím se dostávají do žebříčku nej-
rychlejších návštěvníků bludišť v celé 
republice. „V bludišti je osm tabulí, a 
u každé musí běžec načíst QR kódy,“ 
pokračuje Součková. Trasa měří 2600 
metrů. 

Bludiště v Třebíči bude k dispozici 
ještě v září. „Jedná se tedy o ryze sezonní 
záležitost,“ podotkla Součková. Dopl-
nila, že těchto kukuřičných bludišť je 
třicet po celé České republice. 

Lidé po absolvování jednoho z nich 

dostávají razítko a malou placku kuku-
řičáků. Pokud jich objedou pět, obdrží 
velkou placku kukuřičáků. 

Zájem o bludiště Součková registru-
je. Lidé chodí okolo, často se zasta-
ví, přečtou si, o co se jedná. A pak je 
trasa zláká. „Přijela rodina z Jihlavy, 
že ten den navštívili bludiště v Jihlavě, 
a ještě jedou do Třebíče,“ pousmála se 
Součková. 

Už zaznamenala i zájemce z Prahy. 
Netajila, že velkou roli hraje poča-
sí. „Myslím si, že je to dobrý nápad. 
Zvláště pro rodiny, které rády cestují,“ 
přemítala. Je to dobrá atrakce i pro 
skupiny lidí.

„Věřím, že mezi návštěvníky se v září 
zařadí mateřské i základní školy,“ 
poznamenala Součková. Bohužel, 
letos je kukuřice řídká a malého 
vzrůstu, ale přesto má bludiště svo-
je kouzlo. Absolvování bez časového 
limitu trvá zhruba hodinu.  -zt-

MARIE SOUČKOVÁ ukazuje panel s odměnami pro návštěvníky kukuřičných 
bludišť.  Foto: Antonín Zvěřina

Třebíč má kukuřičné bludiště Expozice v Alternátoru 
ukazuje Příběhy bláznovství

Výstava přiblíží 
Španělsko

Výstava fotografi í Španělské dědic-
tví UNESCO se koná v Zadní syna-
goze v Třebíči od čtvrtka 7. do čtvrt-
ka 28. září. Vernisáž se uskuteční ve 
středu 6. září od 17 hodin. Návštěv-
níci se mohou těšit na komentova-
nou prohlídku. Kolekce fotografi í nej-
krásnějších míst Španělska je součástí 
autorského projektu Mileny Blažkové. 
 -zt-
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Divadla, koncerty

Centrum DaR

Kino Pasáž

Třebíčské centrum

Klub seniorů

4. - 8. 9.  DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ (úterý 8 - 17 hod., středa: 8 
- 12 hod., čtvrtek: 8 - 14 hod.)

1. 9.  - 30. 9.  RODINA jako prv-
ní univerzita dítěte 

4. 9.  - 15. 9.  Zápis do kroužků a 
kurzů

5. 9.  10.30 – 12 Ovečka Kudrn-
ka (tvořivé dopoledne pro rodiče s 
dětmi)

7. 9.  9.45 - 10.30 KULÍŠEK - 
kroužek pro děti od 2 let, zaměřený 
na rozvoj řeči, pohybu a rytmu 

9. 9.  14 – 17 VOLNÝ ČAS NENÍ 
NUDA - prezentace aktivit na Pod-
zámecké nivě

12. 9.  9 - 9.45 Ukázková hodina 
Yamaha Class:   Robátka

12. 9.  10 – 10.45 Ukázková hodi-
na Yamaha Class: První krůčky k 
hudbě 

14. 9.  10.30 – 12 EKOATELIÉR: 
Podzim u nás doma

18. 9.  15 – 16.30 BARVÍNEK 
- rukodělný a výtvarně-kreativní 
kroužek pro děti od 4 let

19. 9.  10.30 – 12 Zeleninové 
pokrmy

20. 9.  - 19.10. LOUČENÍ S 
LÉTEM - série akcí pro veřejnost a 
rodiny s dětmi

21. 9.  10.30 – 12 Ochrana proti 
napadení a ochrana majetku

26. 9.  10.30 – 12 Aktivně a spo-
lečně: Bludiště a hlavolamy, láme-
me si nad tím hlavy - akce pro celé 
rodiny

Úterý 12. 9. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž - I. předst. sk. A

Tennessee Williams: SKLENĚ-
NÝ ZVĚŘINEC

Čtvrtek 14. 9. v 18 hod. – foyer 
divadla Pasáž - I. koncert KPH

SIBIŘSKÝ PAGANINI & TAN-
ČÍCÍ HOUSLE

ALEXANDER SHONERT - 
housle, NATALIA SHONERT – 
klavír

Úterý 19. 9. v 19 hod. – Národní 
dům

ZDENĚK TROŠKA  A YVETT A 
BLANAROVIČOVÁ

TALKSHOW „SLZY SMÍCHU”

Středa 20. 9. v 19 hod. – Národ-
ní dům

LINWOOD TAYLOR TRIO 
(USA / CZ)

Linwood Lee Taylor (USA) – kyta-
ry, zpěv, Matěj Černý (CZ) – basky-
tara, Tomáš Hobzek (CZ) – bicí

Neděle 24. 9. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž - I. předst. sk. B

PANTHEON PRODUCTION 
PRA HA

Liz Lochhead: PERFECT DAYS
Romantická komedie nejen o 

ženách a nejen pro ženy. 

Pondělí 25. 9. v 19.30 hod. – 
Bazilika sv. Prokopa

SVATOVÁCLAVSKÝ KON-
CERT

Účinkují: Václav Hudeček – hous-
le, Martin Hroch – cembalo

1. 9.  - 30. 9.  RODINA jako první 
univerzita dítěte

3. 9.  15 – 16 MALÝ FESTIVAL 
LOUTKY: ČERVENÁ KA RKUL-
KA 

4. 9.  - 8. 9.  TÝDEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ - ukázky aktivit, zápis 
do kroužků- otevřeno pondělí, úterý, 
středa, pátek 8 - 14, čtvrtek 8 - 17 

4. - 15. 9.  Zápis do kroužků a kur-
zů

4. 9.  9 – 12 Zahájení provozu 
DĚTSKÉ SKUPINY KA PIČKA 

7. 9.  15 – 17 EKOATELIÉR - tvo-
řivé odpoledne pro rodiče s dětmi

8. 9.  18 – 20 Muzikoterapeutická 
relaxace - osobní příběh duše

9. 9.  14 – 17 VOLNÝ ČAS NENÍ 
NUDA – prezentace aktivit na Pod-
zámecké nivě

10. 9.  14 – 18 DEN PRO RODI-
NU – malý festival pro rodiny s dětmi 
z celé Vysočiny v ŠEJDORFSKÉM 
MLÝNĚ v Okrouhličce

11. 9.  10 – 11.30 Klub Miminko: 
Robátka – ukázková hodina

11. 9.  14 – 16 MUM-AUT - setká-
ní rodičů s dětmi s poruchami autis-
tického spektra

12. 9.  10.30 – 12 Tvoříš, tvořím, 
tvoříme - kreativní kroužky pro děti i 
rodiče s dětmi

13. 9.  9 – 17 SPIRA LIS: Rozvíjím 
svůj svět

14. 9.  8.30 – 16 Podzimní jar-
mark BIO/EKO a výrobků s ozna-
čením Vysočina REGIONÁLNÍ 
PRODUKT 

14. 9.  10 – 11.30 Ukázková hodi-
na? První krůčky k hudbě

14. 9.  15 – 16.30 Kurz zdravého 
vaření – téma: Cuketové bramboráč-
ky s rajčatovým salátem

14. 9.  18 – 20 Rukodělný kurz: 
Decoupage - obrázek na kachličku

15. 9.  10.30 – 12 Klub Batole: 
MÍČEK

16. - 22. 9.  Evropský týden mobi-
lity, téma „Čistá, sdílená a inteligent-
ní mobilita“

18. 9.  10 - 12 Klub Miminko: S 
kočárkem na úřad

19. 9.  10.30 – 12 ZVLÁDNEME 
TO I S DĚTMI – informační schůz-
ka o možnostech účasti

20. 9.  - 19.10. LOUČENÍ S 
LÉTEM – série akcí pro veřejnost a 
rodiny s dětmi

21. 9.  8 – 17 Společně a zdravě: 
OŘÍŠKOHRÁTKY aneb Mlsá celá 
rodina

21. 9.  14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Ovocná kaše z pohankového mléka

21. 9.  15 – 17 OTEVŘENÁ 
ZAHRA DA - téma SPOLEČNĚ a 
AKTIVNĚ

22. 9.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Cestujeme s dětmi po městě

22. 9.  13 - 17 Evropský den bez 
aut - mott o Sdílením vpřed - akce 
na Karlově nám.

23. 9.  14 – 17 Tvořivé odpoled-
ne: Quilling - efektní dekorace z 
papíru

25. 9.  - 6. 10. PLETEX – nabídka 
a prezentace podzimních a zimních 
čepic třebíčské fi rmy

25. 9.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Matka a dítě

26. 9.  10.30 – 12 Kurz zdravé-
ho vaření - téma: Cuketová pizza s 
parmezánem

29. 9.  10.30 – 12 Klub Batole: 
Společně a mezigeneračně

Pátek 15. září – 14 hodin, Národ-
ní dům, malý sál

POSEZENÍ S HARMONIKOU
Na harmoniku zahraje pan Jan 

Nosek.

Čtvrtek 21. září – 14.30 hodin, 
Národní dům, velký sál

JIŘINKOVÁ TANEČNÍ ZÁBA-
VA 

K tanci a poslechu hraje KS KVAR-
TET.

Od 1. do středy 6. září
Čtvrtek - sobota ve 3D, neděle – 

středa ve 2D
HURVÍNEK A KOUZELNÉ
MUZEUM 3D
Premiéra animované komedie ČR 

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

Pátek 1. září
DUNKERK
Premiéra akčního historického 

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

Od soboty 2. do pondělí 4. září
TEMNÁ VĚŽ
Premiéra ambiciózního a rozsáhlé-

ho příběhu od Stephena Kinga.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od úterý 5. do neděle 10. září
PO STRNIŠTI BOS
Repríza komediálního dramatu 

ČR.
Začátky představení: úterý - středa 

v 19.30 hod., čtvrtek - neděle v 17.00 
hod.!  

Mládeži přístupný

Od pátku 8. do neděle 10. září
TO
Premiéra hororového mysteriózní-

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

Od pondělí 11. do čtvrtka 14. 
září

EMOJI VE FILMU 3D 
Repríza rodinného animovaného 

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

Od pondělí 11. do úterý 12. září
LOGANOVI PARŤÁCI
Premiéra komedie USA. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Středa 13. září 
DAVID GILMOUR V POMPE-

JÍCH 
Premiéra dokumentu Velké Britá-

nie.
Začátek představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 15. do neděle 17. září
LETÍME!
Repríza dojemné dobrodružné ani-

mované komedie v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 15. do neděle 17. září
TERMINÁTOR 2: 
DEN ZÚČTOVÁNÍ 3D
Premiéra akčního sci-fi  USA. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 18. do středy 20. zářÍ
NEJSLEDOVANĚJŠÍ
Premiéra dokumentárního fi lmu 

ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 18. do středy 20. září
VÍNO NÁS SPOJUJE
Premiéra dramatu Francie.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 21. do středy 27. září
Čtvrtek - sobota ve 3D, neděle – 

středa ve 2D
LEGO® NINJAGO® FILM 3D
Premiéra animované akční kome-

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

Od pátku 22. do neděle 24. září
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 3D
Premiéra akční komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 25. do středy 27. září
KTERÝ JE TEN PRA VÝ?
Premiéra romantické komedie 

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

Od čtvrtka 28. září do neděle 1. 
října 

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Repríza animovaného fi lmu v čes-

kém znění.
Začátky představení v 17.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 29. září do středy 4. říj-
na

ZAHRA DNICTVÍ: 
DEZERTÉR
Premiéra druhé kapitoly rodinné 

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

FILMOVÝ KLUB – Začátky před-
stavení v 19.30 hod.

Čtvrtek 7. září
TANEČNICE
Premiéra dramatu Francie/Belgie/

ČR.

Čtvrtek 14. září
MUŽ JMÉNEM OVE
Premiéra komediálního dramatu 

Švédska.

Čtvrtek 21. září
MOONLIGHT
Premiéra dramatu USA.

Čtvrtek 28. září 
ODYSEA
Premiéra biografi ckého dramatu 

Francie.
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www.cpzp.cz/205

810 800 000
www.cpzp.cz 205

kód pojišťovny

Staňte se pojištěncem ČPZP do 30. 9. 2017 a využĳte např.:

     Plavání ZDARMA nebo se slevou
    Až 1 000 Kč na plavecký kurz pro děti
    Až 1 500 Kč na očkování
     Až 3 000 Kč pro ženy těhotné či po porodu a pro miminka

Moje máma už to ví!
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Nespoléhejte se na neoriginální díly a využijte cenově dostupnou řadu ŠKODA Economy dílů. Tyto díly podléhají během vývoje náročným 
zkouškám koncernu Volkswagen, které zaručují jejich kvalitu. Tu dokládají i odborné nezávislé testy, ve kterých se pravidelně umísťují
na prvních příčkách.

– náhradní díly ve 100% kvalitě ŠKODA se standardní 2letou zárukou
– zvýhodnění až 35 % oproti ŠKODA Originálním dílům
– snížení ceny bylo dosaženo snížením počtu variant daných dílů
– sortiment zahrnuje nejběžnější díly: autobaterie, komponenty brzd, startéry, tlumiče …

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

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

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
Brněnská 123
674 01  Třebíč
Tel.: 568 840 268
www.horacke-tr.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

ŠKODA ECONOMY DÍLY,
     KVALITNÍ  DRAHÉ

100% kvalita náhradních dílů ŠKODA 
         pro vozy starší 4 let.
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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

Nemovitosti

Prodám

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

Hledám pronájem pro studenta, studu-
jícího na Průmyslové technické škole v 
Třebíči. Nekuřák, nekonfliktní, věnuje se 
sportu. Tel.: 604 468 208

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

Prodám vyorávač brambor čert Kč 2000, 
sázečka brambor Kč 8000, secí mašina 
zn.Melichar Kč 8000. Tel.: 776 029 150

Prodám pozemek  (2 ha, Tř.)
Tel.: 777 633 178
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Symbolickým obrázkem Martina 
Růžičky fi nišujícího čtvrtkařskou šta-
fetu s neuvěřitelným stometrovým 
náskokem před svými soupeři skon-
čila pro třebíčské atlety letošní I. liga. 
Stejně symbolické bylo, že řídícímu 
soutěže se opakovaně „podařilo“ 
nasadit štafety tak, že zatímco v běhu 
A doběhlo pět štafet v rozmezí čtyř 
vteřin, Třebíčáci vyhráli běh B o 12 
vteřin. O to úctyhodnější je výkon 
celého kvarteta, které po čtyřnásob-
ném sólu zaostalo za vítězi běhu A o 
necelou sekundu. Pokud by se řídí-
cí soutěže naučil nasazovat štafety 
správně, jistě by Třebíčští v přímém 
souboji s ostatními áčkovými štafeta-
mi o onu vteřinu dokázali zrychlit.

Tento lapsus ze strany řízení sou-
těže byl naštěstí jediným problémem 
závěrečného kola I. ligy, pořádaného 
na stadioně Slavie v pražském Ede-
nu. I přes něj dokázal celek vedený 
Jiřím Klinerem obsadit druhou příč-
ku za suverénním Kladnem, které se 
v následné baráži pokusí o návrat do 
extraligy.  

Bodově se o to přičinili všich-
ni závodníci, kteří do poslední-
ho dějství letošní soutěže nastou-
pili. Prim mezi nimi tentokrát hrál 
vrhač Tomáš Vilímek, který ve vrhu 
koulí překonal o 14 cm dosavadní 
okresní rekord Pavla Peňáze z roku 
2001. Z loňských 13,50 m se úřadu-
jící juniorský mistr republiky zlepšil 
na 15,49 m, a má v chuť zopakovat 
takový výkon i na blížícím se MČR 

do 22 let. Poté se svěřenec trenéra 
Jana Herese zlepšil i v disku, kde už 
dvakrát těsně přehodil čtyřicetimet-
rovou hranici. 

Tentokrát přitlačil na 41,47 m, 
čímž se v  třebíčských historických 
tabulkách prosadil do první desít-
ky. Osobní rekord si z Edenu odve-
zl i půlkař Tadeáš Janík, který po 
elegantně, ale zároveň velmi rychle 
rozběhnutém prvním kole dokázal 
už potřetí prolomit dvouminutovou 
hranici. Pro šestnáctiletého závodní-
ka budiž povzbuzením, že se těmito 
výkony dostal do sousedství tako-
vých borců, jako jsou Hošek, Ry-
gl, Růža, Suchý, Nechvátal, Hlávka, 
Šťastný, Karas a Motálek. 

Stejně odvážně rozběhl pětikilome-
trovou trať i Michael Jakůbek. V cíli 
se pak na sebe zlobil za přepálený 

začátek, což vyvažovala aspoň sku-
tečnost, že dosáhl svého zatím nej-
lepšího prvoligového umístění. Mezi 
všestranné borce, kteří zabodovali ve 
všech třech povolených individuál-
ních disciplínách, patřil vedle vedou-
cího družstva Jiřího Klinera i jeho 
svěřenec Aleš Svoboda. Pro oba bylo 
příjemné, že se na jejich snažení při-
šel podívat letošní bronzový medai-
lista z ME v hale Petr Svoboda. 

S Klinerem ho pojí vzpomínka na 
doby, kdy spolu, jako nadějní junioři, 
sbírali republikové vavříny i meziná-
rodní úspěchy, a s Alešem zase bratr-
ské pouto. Nezůstalo navíc jen u sle-
dování, Petr sám zaklekl do bloků, a 
mimo bodování do soutěže družstev 
zaběhl s obrovským náskokem svůj 
nejlepší letošní čas na 110 m pře-
kážek: 13,44 s.  Výkonnostní rozdíl 

mezi ním a ostatními překážkáři se 
dá přirovnat k okamžiku, kdy třebíč-
ský fi nišman dobíhal do cíle čtvrt-
kařské štafety s náskokem celé závě-
rečné rovinky.  

Z výkonů závodníků Spartaku 
Třebíč ve 4. kole I. ligy v Edenu: 
100 m: 5. Dvorský 11,13, 9. Urbá-
nek 11,32, 10. Havel 11,47. 200 
m: 8. Urban 22,78, 12. Urbánek 
23,08, 14. Dvorský 23,48. 800 m: 7. 
Janík 1:59,22. 5000 m: 4. Jakůbek 
16:33,22. 110 m přek: 3. Růžička 
15,43, 5. Sekyra 16,00, 7. Nováček 
16,18, 8. Urban 16,23. 400 m přek: 
3. Růžička 55,15. 4 x 100: 3. Havel - 
Urbánek - Urban - Dvorský 43,67. 4 
x 400: 2. Urban - Sekyra - Svoboda 
- Růžička 3:28,45. Dálka: 6. Havel 
660, 8. Urban 636, 17. Padělek 598. 
Výška: 3. Svoboda 193, 7. Sekyra 
189, 12. Nováček 174. Trojskok: 
5. Růžička 13,59, 7. Havel 13,28, 9. 
Sekyra 12,90. Tyč: 4. Svoboda 380, 
5. Nováček 365, 6. Padělek 325. 
Koule: 2. Vilímek 15,49 (okresní 
rekord), 5. Procházka 14,25, 8. Kli-
ner 13,26, 9. Urbánek 12,84. Oštěp: 
7. Svoboda 50,29, 8. Procházka 
49,00, 10. Padělek 42,51. Disk: 5. 
Vilímek 41,47, 6. Kliner 40,50, 9. 
Procházka 36,73. Družstva v kole: 
1. Kladno 185,5, 2. Spartak Třebíč 
159,5, 3. Domažlice 156,5, 4. Čes-
ké Budějovice 128, 5. Stará Boleslav 
11,5, 6. Spartak Praha 4 111, 7. Sto-
důlky Praha 100, 8. Klatovy 98. Cel-
kové pořadí I. ligy: 1. Kladno 32, 
2. Domažlice 27, 3. Spartak Třebíč 
23, 4. Spartak Praha 4 15 (482), 5. 
České Budějovice 15 (460), 6. Stará 
Boleslav 12, 7. Stodůlky Praha 10, 8. 
Klatovy 9. 

 Milan Zeibert

Atleti zakončili I. ligu druhým místem

CELEK mužů Spartaku Třebíč po získání druhého místa v I. lize v pražském 
Edenu. Nahoře (zprava) vedoucí družstva Jiří Kliner s Petrem Svobodou.

 Foto: archiv M. Zeiberta

Pohár za vítězství v mezinárodním 
turnaji Back to School dovezli o víken-
du z Prahy mladí baseballisté Třebí-
če. V kategorii do jedenácti let nena-
šli přemožitele, a ve fi nále si dokázali 
poradit s německým výběrem North 
Stars 11:5. 

Zahraniční favorit vstoupil do závě-
rečného utkání bez respektu, a hned 
se ujal vedení. Hráči z Vysočiny se ale 
nenechali tlakem zaskočit, a postupně 
náskok soupeře srovnali. Soustředě-

ným výkonem pak dokázali v závěru 
zápasu odskočit na rozdíl šesti době-
hů, a svůj náskok udržet. Jan Bilíček 
byl navíc vyhlášen nejužitečnějším 
hráčem turnaje. 

Nejtěžším momentem bylo pro 
Nuclears čtvrtfi nále, ve kterém dlou-
ho prohrávali s pořadatelským týmem 
Tempo Praha. Nakonec ale Třebíč 
dokázala stav otočit, a těsným vítěz-
stvím 4:3 postoupit do dalších bojů.  
 -zt-

Baseballisté porazili německý 
výběr a vezou pohár

Mejzlík byl třetí
V sobotu 19. srpna se na žilinském 

Vodnom diele uskutočnil 19. ročník 
M-KREO Žilinský triatlon 2017. Ten-
to na Slovensku populární a zavedený 
závod byl součástí Slovenského pohá-
ru v krátkém triatlonu. Na start závodu 
s objemy sprint triatlonu (0,75-20-5 
km) se postavilo 186 závodníků. Po 
několika letech se do Žiliny vrátil Petr 
Mejzlík (TJ Sp. Třebíč), který časem 
1:22,31 h obsadil v kategorii 55-59 
let 3. místo. Vítězem závodu se časem 
1:00,58 h stal Radim Grebík ze Zlína.

„Už jsem tam před několika lety byl, 
je to moc hezký, rychlý závod v krásném 
prostředí, a nakonec se i trochu zadařilo,“ 
okomentoval závod Mejzlík. -zt-

Závod v chůzi Okolo Máchova jezír-
ka, 66. ročník Memoriálu Miloše 
Morávka, nejstarší chodecký závod na 
Moravě a druhý nejstarší v Českých 
zemích, se konal v neděli 27. srpna v 
Libušině údolí v Třebíči. Tento závod 
byl součástí Moravsko-slovenské-
ho chodeckého poháru a Mistrovství 
republiky veteránů. Zúčastnili se jej 
proto i závodníci ze Slovenska. 

Přípravka chlapci – 1 km
1.  Lukáš Černý 6:18 AK Bojničky
Přípravka dívky- 1 km
1. Stela Tomanová 5:53 - Orel Vyš-

kov
Mladší žákyně - 3 km
1. Mária Gazárková 18:53 Borský 

Mikuláš
Starší žáci – 3 km
1.  Jaromír Morávek 20:07 – Morav-

ská Slávia Brno
Starší žákyně – 3 km
1. Anna Halasová – Orel Vyškov
Ženy – 5 km
1. Šárka Kraisová – 34:38 – Orel 

Vyškov
Muži – 10 km
1.  Tomáš Hlavenka 46:58 – Morav-

ská Slávia Brno
Ženy 10 km
1.  Alexandra Pastieriková 58:40 AK 

Bojničky

Hrdinou závodu, a současně mistrem 
republiky v kategorii nad devadesát let 
na 10 km, se stal jednadevadesátiletý 
Jiří Soukup, 1:44:30, TJ Liga 100 Hra-
dec Králové. Závod se konal za velice 
pěkné účasti i dětí, dorostu a dospě-
lých, za pěkného počasí. Závodníci si 
pochvalovali překrásné prostředí Libu-
šina údolí. -zt-

V Libušině údolí se chodilo
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel.: 776 143 134

2. 9. 2017 Dukovanské stezky, 
turistický pochod, start JE Dukovany, 
trasy pěší 7, 15, 25, 35 km. Autobusová 
doprava zajištěna z Třebíče a do Třebí-
če.

2. 9. 2017 Havlíčkobrodská pade-
sátka, turistický pochod v Havl. Bro-
dě, start v zasedací místnosti MÚ, V 
Rámech, trasy pěší 6, 15, 25, 35 a 50 
km, cyklo 30, 50, 70 km. Trasy vedou 
na Pohled, Žižkovo Pole, Přibyslav, 
Mírovku, Vysokou, Svatý Kříž. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 6.05, nebo 8.28  
(z Boroviny v 6.11). Návrat vlakem z 
Havl. Brodu v 14.07, 16.07, 18.07.

2. 9. 2017 Pochod Znojemským 
Podyjím, turistický pochod ve Znoj-
mě, start na nádvoří Znojemského hra-
du, trasy pěší 12 až 40 km, cyklo 32 a 50 
km. Trasy vedou údolím Dyje na Krá-
lův stolec, Sealsfi eldův kámen, Šobes, 
Nový Hrádek a Hardeggskou vyhlíd-
ku. Odjezd z Třebíče autobusem v 7.15. 
Návrat ze Znojma vlakem v 15.02, 
17.02, 18.59.

9. 9. 2017 Hvězdicově na Jalovec, 
turistický pochod, start libovolný, cíl 
10.30 - 15.30 hod. na Jalovci, v chatě 
lyžařů. Doporučené pěší trasy → 5 km 
s průvodci: Okříšky (7.49 příjezd vla-
ku) - Jalovec, 20 km: Třebíč - Padrtův a 
Červený mlýn - Jalovec, 20 km: Příměl-
kov - Rokštejn - údolí Brtničky - Brtni-
ce - Jalovec, 20 km: Třebíč - Račerovice 
- Nová Ves - Jalovec, 10 km: Okříšky - 
Přibyslavice - Jalovec. Z Jalovce na vlak 
1,5 km do Číchova, nebo 5 km do Okří-

šek. Cyklo trasy libovolné. Do Okříšek 
či Přímělkova vlakem z Třebíče hl. n. 
v 7.35, 8.33, 9.25 (z Boroviny v 7.39, 
9.29). Návrat vlakem z Číchova v 13.59, 
16.06, 17.59, z Okříšek vlakem v 13.07, 
14.13, 15.07, 16.13, 17.07.

15. 9. 2017 Kolem noční Jihlavy 
po historických pamětihodnostech, 
turistický pochod v Jihlavě, start od 17 
do 19 hod., trasy pěší 8 a 15 km. Dopra-
va individuální.

16. 9. 2017 Okříšky - Loudilka - 
Heraltice - Brodce - Kněžice (15 km). 
V Heralticích prohlídka Hasičského 
muzea, posezení v Kněžicích. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 7.35 (z Boro-
viny v 7.39). Návrat z Kněžic autobu-
sem v 14.41, 15.06, 16.41, nebo vlakem 
z Okříšek v 14.13, 15.07, 16.13.

16. 9. 2017 Pelhřimovské pěšinky 
po střeše Evropy, hvězdicový pochod 
na Křemešník, hlavní trasa z Nové 
Bukové 20 km, cíl u rozhledny Pípalka 
mezi 11 - 12 hod. Z Křemešníku pokra-
čovat na vlak do Pelhřimova, Rynárce, 
Zajíčkova, Horní / Dolní Cerekve, Kos-
telce nebo Jihlavy. Odjezd z Třebíče vla-
kem z hl. n. v 6.09 (Boroviny v 6.12). 
Návrat vlakem podle zvolené zastávky.

22. 9. 2017 Pohádková Třebíč, dob-
rodružný pochod v Třebíči, start od 
16.00 do 18.00 hod. na Karlově náměs-
tí u Malovaného domu, trasa pěší 6 km, 
5 zastavení. Cíl s občerstvením: klubov-
na KČT u Babáku.

22.- 24. 9. 2017 Jede Kudrna okolo 
Brna, start v Bystrci, ve Společenském 
centru na Odbojářské ulici, trasy 10, 20, 
30 a 40 km. Mezinárodní setkání příz-
nivců turistiky z 20 zemí světa. V sobo-

tu a neděli pochody probíhají v oblas-
ti Brněnské přehrady, Pohádky máje a 
Moravského krasu. V pátek Kolomaz-
nický pochod přátelství k hradu Špil-
berk. Možnost přespání, nebo účast 
v libovolný den.

23. 9. 2017 Cestami Oktaviána 
Strádala, turistický pochod v Humpol-
ci, start v sokolovně, trasy pěší 10, 23 a 
32 km. Trasy vedou po méně známých 
cestách a končí na hradu Orlík. Odjezd 
z Třebíče autobusem v 7.20. Návrat z 
Humpolce autobusem v 13.45, 15.40, 
19.45.

23. 9. 2017 Z Ivančic do Ivančic, 
turistický pochod v Ivančicích, start 
v klubu Horizont, trasy pěší 6, 12, 22 a 
45 km, cyklo 35 a 55 km. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 6.18, 7.24 (z Boro-
viny v 6.03). Návrat z Ivančic autobu-
sem nebo vlakem v 13.16, 14.22, 15.16, 
16.51, 18.22.

23. 9. 2017 Přírodní park Rokytná, 
turistický pochod, start v 10.20 hodin z 
nádraží ČD v Jaroměřicích nad Rokyt-
nou, trasa pěší 19 km vede přes Příšťpo, 
Pulkovský mlýn a Peklo. Cílem je Pul-
kov - Biskupice. Z cíle je zajištěn odvoz 
autobusem do Jaroměřic a M. Budějo-
vic. Odjezd autobusem z Třebíče v 8.45. 
Návrat z Jaroměřic autobusem v 15.33, 

18.43, nebo vlakem v 16.12, 18.12..

23. 9. 2017 Nonstop stříbrnou sto-
pou, turistický pochod v Jihlavě, start 
sportovní hala Sokolovská 122 C, tra-
sy pěší 15 - 50 km, cyklo 30 - 100 km. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.09 
nebo 7.35 (z Boroviny v 6.12 nebo 
7.39). Návrat vlakem z Jihlavy v 13.30, 
14.40, 15.30, 16.40, 17.30.

24. 9. 2017 Cyklovýlet Velký javor: 
Třebíč - Dubiny - Velký javor - Trna-
va - Třebíč (25 km), s možností pro-
dloužení na Benetice nebo Nárameč 
(26 až 32 km). Sraz v 10.00 hodin v Tře-
bíči u Billy.

28. 9. 2017 Svatováclavské rozlou-
čení se sezónou, cyklo akce v Jihlavě, 
start v 9.30 hlavní nádraží ČD, trasa 55 
km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
8.33.

30. 9. 2017 Vysoké Popovice - Ket-
kovice - Panorama - Ketkovický 
hrad - Senoradský mlýn - Kraví hora 
- Kuroslepy - Kozí hřbety - Kralice 
(18 km). Navštívíme vyhlídkovou plo-
šinu Kalimeta u Kuroslep. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 8.39 (z Boroviny 
v 8.25). Návrat vlakem z Kralic v 14.37, 
16.37. -zt-

Pilská nádrž a malebné lesy Vysoči-
ny se v sobotu 26. srpna staly dějištěm 
15. ročníku Pilmana. Na mimořádně 
obtížné trati se tentokrát závodníci 
utkali o tituly mistrů České republiky 
ve středním triatlonu, konkrétně na 
distancích 1,9 km plavání, 93 km cyk-
listiky a 21,1 km běhu. 

Pilman patří mezi nejstarší závody 
v Česku – letos se jel už po patnác-
té. Byl také předposledním závodem 
série Českého poháru v dlouhých 
triatlonech FORD CZECH TOUR 
2017. Posledním, osmým závodem je 
dlouhý duatlon v Příbrami 16. září.

O oblíbenosti závodu svědčí také 
rekordní účast 201 startujích z celé 
ČR, a ani letos v tomto početném 
a kvalitním poli nechyběli zástup-
ci oddílu triatlonu TJ Sp. Třebíč. A 
dařilo se jim nad očekávání. Stříbr-
nou medaili a titul vícemistra ČR v 
kat. 50-54 let získal Milan Procházka 
časem 5:20,24 h. 

Bronzovou medaili v kat. 40-45 let 
získal Jaroslav Tuna časem 5:13,57 h. 
V čase 6:32,15 h doběhl do cíle v kat. 
55-59 let na 4. místě Petr Mejzlík, a v 
kat. 25-29 let obsadil časem 5:34,56 h 
8. místo Martin Man. V týmové sou-
těži tyto výsledky znamenaly v kon-
kurenci celé ČR výborné 6. místo. 
Vítězství z loňského roku obhájil syn 
slavného otce, Lukáš Kočař, časem 
4:24,24 h.  -zt-

Milan Procházka byl stříbrný

MILAN PROCHÁZKA 

V Zábřehu na Moravě se uskutečnil 
již 7. ročník extrémního kvadriatlonu, 
letos jako otevřené mezinárodní mis-
trovství České republiky. Do velkého 
dobrodružství se vydal rekordní počet 
téměř 120 přihlášených závodníků. 
Do cíle se dostalo 84 jednotlivců a 13 
štafet.

Tento závod obnáší, podle názvu, 
čtyři disciplíny. Začíná se hromad-
ným startem běhu na tři kilometry z 
areálu venkovního koupaliště v Zábře-
hu, podél řeky Sázavy se čtyřmi bro-
dy, druhý byl letos plavecký, směrem 
k vodní nádrži Nemilka, kde následu-
je 600 metrů plavání, po 500 metrech 
výlez po požárních žebřících na můs-
tek, a následuje skok ze tří metrů do 
vody, a závěrečná stovka do depa, k 
přezutí do kolečkových bruslí. 

Celkem 10,5 kilometru začíná nároč-
ným a nebezpečným sjezdem od hráze 
do údolí k Sázavě, a nejeden účastník 
jej odnesl „silničním lišejem“, a končí 
prudkou pravotočivou zátáčkou.

Po dojetí zpět do areálu koupaliště 
pokračuje závod poslední disciplínou 
na jedenáctikilometrovém okruhu na 
horském kole, v kopcovitém terénu se 
dvěma brody. 

Premiéru na tomto druhu kvadriat-
lonu si užil Petr Mejzlík ze TJ Sp. Tře-
bíč ,a dokončil na 52. místě, které v 
kategorii 55+ znamenalo  vybojova-

né 3. místo v čase 1:46,28 h. Loňské 
vítězství obhájil Vojtěch Bednarský ze 
Šumperku v čase 1:11,54 h.

„Tohle jsem chtěl zkusit už vloni, ale 
přeložili tehdy termín, tak letos. Je to úlet, 
a celkem náročný a nebezpečný. Do naší 
kategorie bylo přihlášeno jedenáct chla-
pů, v cíli sedm, ten zbytek nevím,“ říká 
Mejzlík.

Připouští, že závod začíná vlastně až 
po plavání, a skok do vody z větší výš-
ky byl návratem do dětských let, jen 
přišel o plavecké brýle. Brusle mají dva 
sjezdy, kdy se to pořádně rozjede. „Asi 
jsem měl víc štěstí než rozumu, ale dal 
jsem to bez pádu, styl mi poradil kama-
rád těsně před startem, bez těch rad bych 
to asi bez úhony nesjel,“ přiznává Mejz-
lík. Na kole spadl dvakrát. Přičítá to 
bahnu po deštích, kdy to na trati klou-
zalo, a také věděl, že si nestojí špatně, a 
dal do toho víc odhodlání než umu. 

„Ale vyšel jsem z toho jen se dvěma 
odřeninami na koleně a loktu, žádný jiný 
problém, takže jsem vlastně byl šťastně 
v cíli, bez úhony. Ale tohle bylo poprvé, 
a asi naposledy. Byl jsem si vědom toho, 
že jak padnu v té rychlosti na bruslích, 
tak bych mohl odepsat zbytek sezóny. 
Na zimním triatlonu, ve Vltavě teplé 1,2 
stupně, se může zastavit srdce, ale zase se 
může rozběhnout, ale zde, pád na brus-
lích v těch rychlostech, by se mohl těžko 
rozcházet,“ dodává Mejzlík. -zt-

Petr Mejzlík byl třetí 
v extrémním kvadriatlonu
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Zbývající čtyři domy.
IV. výstavba řadovek v Třebíči.

Domy budou dokončeny do konce listopadu 2017.
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