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Regulaci hazardních her na 
území města Třebíče schválili 
zastupitelé počtem 15 hlasů. 
K jeho zákazu tedy nedojde.

 Mirka Čermáková

Vyhláška, která vejde v platnost od 
Nového roku, nemá časové omezení, 
bude regulovat hazard i do budouc-
na. Nahradí dosavadní tři vyhlášky.

Vedoucí fi nančního odboru David 
Vojtan upozornil na důležité aspek-
ty nové vyhlášky. Zájemce o hru 

na automatech se musí zaregistro-
vat, přiznat, zda není trestně stíhán, 
nebo není dlužníkem, či zda nepobí-
rá sociální dávky. 

Nově si může účastník hazardní hry 
nastavit různá sebeomezující opatře-
ní (výši sázky, výši prohry, dobu hry 
atd.). Účastníci technické hry musí 
mít zřízené uživatelské konto, vkla-
dy, sázky a výhry jsou uskutečňová-
ny pouze bezhotovostně.

„Žádné cinkání mincí po úspěšné hře 
už slyšet nebude,“ konstatoval Vojtan. 
Dodal, že z každé hry bude pořízen 

zvukový videozáznam. 

Už je tu nesouhlas občanů!
Město se rozhodlo neumožnit 

hazardní hry v hernách nacházejí-
cích se v blízkosti škol, a to ve vzdá-
lenosti kratší než 100 metrů od objek-
tu školy. 

Z tohoto důvodu vyloučilo 
z vyhlášky dvě herní místa v ul. Kpt. 
Jaroše, protože obě herny se nachá-
zejí ve vzdálenosti kratší než 100 m 
od základní školy. 

 (Pokračování na str. 2)

Třebíč hazard nezakáže, 
má na něj bič v podobě vyhlášky

TŘEBÍČSKÁ FLERPARÁDA PŘITÁHLA DAVY. Spoustu vánočně laděných věcí, které vyrobily ruce šikovných tvůrců, nabídla 
13. třebíčská FlerParáda. Konala se tradičně v hotelu Atom. V období blížícího se adventu měli návštěvníci zájem o vánoční 
zboží. Především adventní věnce, vánoční ozdoby, svícny, a také o různé druhy vánočního cukroví. Někteří zakoupili i dárky 
pro své blízké. Foto: Mirka Čermáková

Vánoční náměstí 
plné stánků, 

hudby a zpěvu
Vánočními trhy ožije Karlovo 

náměstí v době od 15. do 22. pro-
since. Opět nabídne spoustu stánků 
s vánočním zbožím, s vůní svařáku, 
medoviny a různých pochoutek. 

Každý podvečer se návštěvníci trhů 
mohou od 16.30 hodin těšit na pro-
gram. O víkendu i dopoledne.

Pátek 15. 12. v 16.30 – zahájení 
vánočních trhů

Sobota 16. 12. v 10.00 - KRISTI-
ÁN A. ŠEBEK – vánoční koncert 

Sobota 16. 12. v 16.30  - kape-
la NOVÁ KŮŽE – koncert rockové 
kapely 

Neděle 17. 12. v 10.00 - LIVE 
AKUSTIC FRENCIZ - rockové pís-
ně v podání kytaristy Petra Nováčka 

Neděle 17. 12. v 16.30 - kape-
la LAZARET – koncert třebíčské 
hudební skupiny 

Pondělí 18. 12. v 16.30 - FREN-
CIZ BAND – koncert poprockové 
kapely 

Úterý 19. 12. v 16.30 - ZUŠ Tře-
bíč – vystoupení žáků 

- SLUNKO Třebíč 
- DROBEND – pěvecký sbor Gym-

názium Třebíč 
Středa 20. 12. v 16.30 - ZUŠ Tře-

bíč – vystoupení žáků 
- PĚVECKÝ SBOR JARO ZŠ Kpt. 

Jaroše 
- RÁKOSNÍČEK – dramatický 

kroužek ZŠ Na Kopcích 
Čtvrtek 21. 12. v 16.30 - kapela 

PEFR JAM – koncert rockové kape-
ly 

Pátek 22. 12. v 16.30 - TEAM 
REVIVAL ZNOJMO  -tz-

Tříkrálová 
sbírka 2018

Charita České republiky pořádá 1. 
- 14. ledna 2018 na území ČR osm-
náctý ročník Tříkrálové sbírky, do 
které Oblastní charita Třebíč zapo-
jí ve městech a obcích okresu opět 
přes tisíc koledníků. Sbírka bude 
zahájena ve středu 3. ledna příštího 
roku od 15 hod. na Karlově náměstí. 

 -tz-
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Třebíč hazard nezakáže...
(Dokončení ze str. 1)

Rovněž nebudou povolena žádná 
herní místa v památkově chráněném 
území UNESCO.

Město vyhovělo žádosti majitele 
nemovitosti v ul. Jar. Heyrovského, 
o zařazení nového herního prosto-
ru, který splňuje podmínky zákona 
o hazardních hrách. S umístěním té-
to nové herny nesouhlasí obyvatelé 
z blízkého okolí. Obávají se rušení 
nočního klidu. 

O petici se ale nejedná, pouze o 
dopis zaslaný radnici. Proti povolení 
této herny se ohradila i zastupitelka 
Alexandra Svobodová (Třebíč Obča-
nům!): „Herna v rodinném domě se 
dvěma nezletilými dětmi, a v bytové 
zástavbě?“ 

„I ostatní herny jsou v místě, kde byd-
lí lidé. Nenašli jsme žádný věcný argu-
ment, proč novou hernu nezařadit do 
vyhlášky,“ odpověděl David Vojtan.

Starosta Pavel Janata (KDÚ-ČSL) 
upozornil, že nová vyhláška nemůže 
být diskriminační. „Nemáme páku, 
proč hernu nepovolit. Zajímavé je, že 
polovina občanů, kteří přípisem bro-
jí proti herně v ulici Heyrovského, se 
přimlouvá za zachování heren v ulici 
kapitána Jaroše, a to i přesto, že je blíz-
ko škola,“ netajil obsah dopisu sta-
rosta.

Třebíč jako Las Vegas?
Do té doby klidný zastupitel Jaro-

mír Barák (Třebíč Občanům!) se 
vložil do diskuze. „Po třetí, po čtvrtý, 

po pátý se tu opakuje stejný divadýl-
ko. Většina měst má rozum a hazard 
na svém území zakáže. U nás bude 
vše pod dohledem. Jaká regulace? Měs-
to nebude stejně vědět nic! Třebíč bude 
Las Vegas Vysočiny,“ věštil Barák.

Starosta Janata ho upozornil, aby 
nepředjímal. „Například já pro tuhle 
vyhlášku hlasovat nebudu,“ přiznal, a 
v závěru se zdržel hlasování.

Miloš Hrůza (ANO) upozornil, že 
města, která hazard zakázala, stej-
ně herny ze svého území nedostala. 
„Fungují v jiném režimu - jako kví-
zomaty. Říkám faktické údaje, které 
můžu doložit adresami heren,“ řekl 
přesvědčivě.

Barák se pustil i do Pavla Paca-
la (Pro Třebíč): „Pacal tvrdil, že loni 
došlo k zákazu hazardu v Brně a v Jih-
lavě. A přesto je tam spousta heren.“

„Když už se neví kam, vytáhne se 
moje jméno,“ zvedl hozenou rukavici, 
„tuhle věc řešíme od roku 2013. Prohi-
bice ale nevyřeší nic, jen regulace. Dnes 
máme 16 heren. Od Nového roku jim 
nastanou mnohem tvrdší podmínky. 
Jsem pro přísnou regulaci.“

Hazard plní kasu 20 miliony
Místostarosta Vladimír Malý 

(ČSSD) upozornil, že městu z hazar-
du plyne ročně do rozpočtu 20 mili-
onů korun.

 „Nikdy jsem nehrál, a doufám, že 
ani hrát nebudu. Nevidím na tom 
nic pozitivního, naopak se mi to pří-
čí. Pragmaticky se ovšem dívám na 
jeden faktor. Plynou z toho příjmy do 
pokladny, a to 20 milionů korun ročně. 
Za pět let je to 100 milionů. Pro mě je 
to pohled hodně důležitý. Budu hlaso-
vat pro regulaci.“

Do diskuze se za veřejnost přihlási-
la Blanka Kutinová (členka sociální 
komise a komise pro rozvoj města): 
„Třebíč je poslední město na Vysočině 
s největším počtem heren. Záleží na 
vašem svědomí, zda vám dvacet mili-
onů stojí za to, aby ve zdravém městě 
zůstal hazard.“ 

Ve svém příspěvku uvedla i několik 
varujících čísel z Národního monito-
rovacího střediska pro drogy a závis-
lost.  

Na území ČR bylo v roce 2016 
půl milionů lidí, kteří hráli na auto-
matech, z toho se jich 120 tisíc léči-
lo. Desetina jich byla mladistvých. 
Hráči prohráli 40 miliard korun, 
což v průměru na jednoho činilo 1,2 
milionu korun. 

Zastupitelé při hlasování schváli-
li regulaci hazardních her na území 
města Třebíče počtem 15 hlasů, šest 
bylo proti, a tři se zdrželi hlasování.

Novou soutěž na opravu mostu v Poušově vypisuje 
třebíčská radnice. Do předešlého výběrového řízení se 
přihlásila pouze jediná fi rma. Cena ve výši 12 milionů 
korun, za niž by se práce provedla, se radním zdála pří-
liš vysoká. 

„Předpokládáme, že se nám přihlásí více uchazečů, a že 
půjde cena dolů. Práce chceme zahájit v jarních měsících 
příštího roku, a do 30. června by měly být úpravy hotové,“ 
upozornil místostarosta Vladimír Malý. Netajil, že by 

přivítal cenu okolo deseti milionů korun. V ceně bude 
i úprava plochy s autobusovou zastávkou, která bude 
odpovídat současným normám. 

Poušovský most dostal nejvíce zabrat, když si řidiči 
přes něj zkracovali cestu v době dlouhodobé uzavírky 
Podklášterského mostu. 

Po úpravách bude most širší, povede šikmo, a dojde i 
na chodník pro pěší.  -mič-

Soutěž na opravu mostu v Poušově

SOBOTNÍ SVATOMARTINSKÉ 
slavnosti přinesly spoustu zábavy, 
dobrého vína a jídla. Zaplněné Karlo-
vo náměstí bylo předzvěstí toho, že co 
nevidět přijede Svatý Martin na bílém 
koni. Úderem 17. hodiny na městské 
věži u kostela sv. Martina se dal prů-
vod do pohybu. Martin kynul davům, 
a Třebíčany pozdravil také z pódia. 
Krásnou tečku za oslavami udělal 
ohňostroj. Foto: Mirka Čermáková

Svatý Martin 
sníh nepřivezl

Na území ČR bylo v roce 
2016 půl milionů lidí, kteří 

hráli na automatech, z toho 
se jich 120 tisíc léčilo. 

Desetina byla mladistvých. 

Přeborníci 
v pIšQworkách

V oblastním utkání pIšQworkový 
turnaj na třebíčském gymnáziu se 
střetlo 12 týmů. Zvítězil tým Gym-
názia Třebíč, ve složení: 

Jan Bryja, Šimon Bryja, Jan Špa-
ček, Matěj Macek, Martin Nováček. 
Druzí byli Vít Kratochvíl, Tomáš 
Košut, Zdeněk Hruška, Adam Smrč-
ka, Milan Picmaus z Hotelové ško-
ly Třebíč. Třetí se umístili Vendula 
Greplová, Alena Cendelínová, Voj-
těch Kuchař, Leoš Nevoral, Vít Dvo-
řák ze SPŠ Třebíč.  -tz-
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Čína přestává z Evropy 
a Ameriky odebírat plastový 
odpad. Je jím už pro zpracová-
ní sama doslova zahlcená. Tuto 
novinku dostala do e-mailové 
pošty i místostarostka 
Marie Černá.

 Mirka Čermáková

Čína vystoupila s programem ome-
zení dovozu druhotných surovin 
z odpadních materiálů, především 
těch s nižší kvalitou. Dosud v Číně 
končilo 76 % evropského plastového 
odpadu, což představuje 7,3 milióny 
tun. Přitom Evropa má zpracovatel-
ské kapacity na přibližně 4 milióny 
tun, tudíž je zřejmé, že se kroky Čí-
ny výrazně odrazí na evropském, a 
potažmo na světovém trhu. V roz-
hovoru na toto téma odpovídá mís-
tostarostka Marie Černá.

Co to znamená pro Třebíč a při-
družené obce?

Nemohu tvrdit, že Třebíč a sva-
zek obcí, a jeho dceřiná společnost 
Esko-T, mají v této chvíli akutní pro-
blém s plasty. Pro celou Evropu to 
ale co nevidět velký problém bude. 
Na poradě jsem o tomto problému 
informovala vedení města. Zatím se 
fi rmě Esko-T daří všechny odpadové 
komodity z třebíčské třídírny a kon-
tejnerů na tříděný odpad udat. Něk-
teré třídírny odpadů v republice, které 
nemají navázané pevné dodavatelsko-
odběratelské vztahy, už mají problé-
my. Můžu konstatovat, že v Třebíči 
zatím zásadní problém není.

Takže do budoucna bude třeba 
z celoevropského hlediska hledat 
nové cesty zpracování plastů?

Ano. Bude třeba hledat odbytiště 
pro miliony tun plastových odpadů, 
které až doteď brala Čína. Musíme 
přemýšlet o nových vývojových pro-
gramech na zpracování plastů. To, 
co by každý občan mohl okamžitě 
realizovat, je omezit jejich produkci, 
tzn. bránit se nákupu zboží v mnoha 
plastových obalech. Na druhou stra-
nu je zde příležitost pro obce a měs-
ta umísťovat do veřejného prostoru 
různý mobiliář vyrobený z recyklo-
vaných plastů – v naší republice jsou 
již takoví výrobci. Jsou to například 
lavičky, odpadkové koše, dětská hřiš-

tě, ploty, nebo zatravňovací dlaždi-
ce. Do historického centra se sice 
nehodí, ale jsou lokality, které by šly 
postupně těmito výrobky osazovat. 
Touto cestou se musí vydat i stát, 
aby ve výběrových řízeních podmi-
ňoval použití recyklovaných výrob-
ků, např. protihlukové stěny. Dále by 
stát měl připravit legislativní podmín-
ky tak, aby vznikla větší poptávka po 
recyklovaných výrobcích. 

Který plast je na trhu nejžádaněj-
ší?  

Nejžádanější jsou bílé PET lahve, 
které jsou žádané v textilním průmys-
lu. Fleesové mikiny, které běžně nosí-
me, jsou například vyrobeny z tzv. 
regranulátu PET lahví.  

Zúčastnila jste se nedávno kon-
ference v Hrotovicích. Co se tam 
projednávalo?

V Hrotovicích jsem se zúčastnila 
Konference k odpadovému hospo-
dářství, kterou pořádá EKO-KOM, 
a.s, a ESKO-T, s.r.o.

EKO-KOM naplňuje legislativní 
povinnosti zpětného odběru a využi-
tí odpadů z obalů, které mají podle 
zákona osoby (podnikající právnické 
a fyzické osoby), které uvádějí oba-
ly nebo balené výrobky na trh, nebo 
do oběhu, tzn. dovážejí, plní, impor-
tují do ČR, nebo prodávají. Provo-
zuje celorepublikový systém, který 
je v rámci Evropy jedním z nejlep-
ších. EKO-KOM podporuje třídě-
ní, recyklaci a využití obalového 
odpadu tím, že obcím platí odmě-
ny za množství vytříděných odpa-
dů. Ve svém vystoupení jsem, mimo 
jiné, prezentovala možnosti využí-
vání recyklovaných výrobků z plastu 
v rámci veřejných prostranství měst 
a obcí. Hojně se tam diskutovalo o 
plastech a jejich využití. 

Chápu to dobře, že by co nejdří-
ve měl každý občan změnit svoje 
myšlení v otázce nakládání s plas-
ty?

Přesně tak. Musíme se každý 
zamyslet nad vlastní spotřebou plas-
tů. Musíme nakupovat tolik výrob-
ků zabalených v mnoha obalech? 
Když je chci vytřídit, musím je od 
sebe odtrhnout. Obalová technika, 
to bude velké téma do budoucnos-
ti. Musíme vůbec produkovat takové 
množství obalů? Téměř všechno, co 
končí v kontejnerech, jsou praktic-
ky obaly. Už sice vznikají bezobalové 
obchůdky, ale jsou to zatím jen prv-
ní vlaštovky. Obdobným způsobem 
by měli postupovat i výrobci obalů, 
potažmo stát, který by měl legisla-
tivně nastavit podmínky pro uvádění 
obalů na trh. Ani ne polovina obsahu 
žlutého kontejneru na plasty, zhruba 
48 procent, je recyklovatelná. Dal-
ší část už nikdo na zpracování nebe-
re. V případě naší třídírny odpadů se 
tato část dává do cementárny v Prá-
chovicích, jako energetický zdroj. 
Neskončí tedy na skládce, kde by 
se takové plasty rozkládaly mnoho 
desítek let. Za takovou likvidaci ale 
musíme zaplatit.

Obyvatele Třebíče a při-
družených obcí bude zajímat, zda 
se rozhodnutí Číny v příštím roce 
promítne do ceny za svoz odpadů.

V Třebíči zvýšení poplatku za svoz 
odpadků v příštím roce nehrozí. 
Zůstane na 648 korunách na osobu 
za rok. V ostatních obcích je to na 
rozhodnutí zastupitelstev.

Mnohem větší hrozbou je pro nás 
rok 2024, kdy musí skončit skládko-
vání. Do té doby musí města a obce 
najít jiný způsob likvidace odpadů. 
Zatím jedinou legitimní náhradou 
jsou zdroje pro energetické využi-
tí odpadů (lidově spalovny). Jedná-
ní probíhají již několik let na úrovni 
kraje. Byla zvažována výstavba spa-
lovny v Jihlavě, ale obyvatelé se radi-
kálně postavili proti, přičemž spalo-
vání a energetické využití odpadů 
je v současné době velmi bezpečné 
a ekologické. V rámci celého kraje 
hledají města a obce způsob, jak za 
šest let likvidovat směsný komunální 
odpad z černých popelnic a kontej-
nerů. Čím méně ho bude, tím to pro 
občana bude fi nančně únosnější. 

Znamená to, že by spalovna byla 
u nás? 

To je nad naše fi nanční možnos-

ti, spalovna je miliardový projekt, a 
musí mít poměrně velkou nasáva-
cí oblast. Svazek obcí pro komunál-
ní služby má už projekt na výstav-
bu překládací stanice v Petrůvkách. 
Zatím se nabízí možnost likvidace 
odpadu v brněnské spalovně. Spa-
lovny nemusí být za městem. Moje 
dcera bydlí kilometr vzdušnou čarou 
od spalovny v Brně. Je to vlastně 
zároveň teplárna, ve vlastnictví měs-
ta Brna. Říká se tomu ZEVO – zaří-
zení pro energetické využití odpa-
dů. Teplo a elektrickou energii ze 
spalování využívají obyvatelé Brna 
podobně, jako tady v Třebíči ze spa-
lování biologického odpadu. 

Za dovoz odpadů do brněnské 
spalovny bude Třebíč platit, že?

Za odvoz odpadů do Brna a za spa-
lování budeme muset, jako město, 
samozřejmě platit. Podle stávající 
legislativy by se měla zvyšovat cena 
za uložení odpadů na skládce, aby 
to obce motivovalo k nalezení jiné-
ho způsobu likvidace odpadů, než 
je ukládání. To je riziko, které hrozí, 
že se bude částka za svoz zvyšovat, 
aniž by na to mělo město vliv. Podle 
současné legislativy se cena za sklád-
kování skládá ze základního poplat-
ku 500,- Kč/t, rezervy na rekultiva-
ci skládky 100,- Kč/t, nákladů na 
provoz skládky a DPH. Současná 
cena pro obce je na skládce Petrův-
ky, která je v majetku svazku obcí, 
1156 Kč/t. V návrhu zákona o odpa-
dech je navýšení jenom základního 
poplatku až na 1800,- Kč/t! Proto 
je třeba předcházet vzniku odpadů, 
minimalizovat množství odpadů, tří-
dit odpad a nalézat společnou cestu 
vyššího odběru výrobků z recyklo-
vaných odpadů, aby i občané vidě-
li výsledky svého snažení v třídění, 
zejména plastů.

Černá: Musíme omezit produkci plastů!

Marie 
Černá
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Za průkopníka ve vydá-
vání vánočních pohlednic 
je považován britský knih-
tiskař Raphael Tuck.

 Mirka Čermáková

Přání bohaté nadílky pod 
stromečkem, všeho nejlepší-
ho v nastupujícím roce, patří 
ke koloritu nejkrásnějších svát-
ků v roce. Někteří lidé, zejmé-
na ti, kteří více pamatují, dávají 
přednost přání formou pohled-
nice, mladší posílají esemesky 
a ememesky prostřednictvím 
mobilního telefonu. 

Prodejci přiznávají, že o 
pohlednice už není takový 
zájem, jako v dřívějších letech. 
„Nejvíce si je kupují starší lidé. 
Především Ladovské Vánoce, 
nebo pohlednice vánoční Třebíče,“ 
informuje Renáta Mijovičová, 
která prodává v malém obcho-
dě na Karlově náměstí.

„Posílám raději zprávy po 
mobilu. Letos jsem koupila jen dvě 
vánoční pohlednice. Pošlu je obě-
ma babičkám,“ prozrazuje stu-
dentka Helena Bendová.

„Pohlednice je mnohem slušnější for-
ma přání hezkých svátků, než pár slov 
bez háčků a čárek přes mobil. Nejra-
ději kupuji pohlednice s obrázky od 
malíře Josefa Lady. Nedokážu si bez 
tohoto rituálu představit Vánoce,“ 
přiznává důchodce Karel Procházka 
z Třebíče.

Jak nám potvrdili na hlavní poš-
tě v Třebíči, poštovní doručovatel-
ky úbytek vánočních a novoročních 
pohlednic nezaznamenávají. Stále 
jich mají plné tašky.

Skotsko začalo s lístky 
Vánoční pohlednice jsou pro 

odborníky, kteří mapují národopis,  

i pro historiky cenným dokumen-
tem vypovídajícím o době, kdy byly 
vydány. Zajímavá je například pub-
likace autorů Jiřího Poláka a práv-
níka Pavla Tregla s názvem Vánoč-
ní pohlednice vyprávějí, která vyšla 
v roce 1999 v nakladatelství Antis v 
Hradci Králové. Pohlednice zachy-
cují období let 1895 až 1925. Prv-
ní vánoční blahopřejné lístky byly 

vydány ve Skotsku v roce 
1841. Poště ale nebyly doru-
čovány samostatně jako 
pohlednice, ale v obálkách, 
ofrankovaných slavnou prv-
ní známkou světa - červenou 
jednopennyovkou. 

Průkopníkem byl Brit
Za průkopníka ve vydá-

vání vánočních pohled-
nic v té podobě, jakou zná-
me dodnes, je považován 
britský knihtiskař Raphael 
Tuck, který v roce 1884 uve-
dl na trh první pohlednici s 
vánočním motivem a před-
tištěným blahopřáním. Zla-
tý věk těchto pohlednic ale 
nastal až v roce 1895, kdy se 
začaly prosazovat také u nás. 

Nejdříve se ujaly ve vyš-
ších vrstvách společnosti, 
zanedlouho je přijal i prostý 
lid ve městech i na venkově. 
Mezi nejoblíbenější vánoční 
postavy patřil Weihnachts-
mann (vánoční muž), sdíle-
ný společně s Rakušany a s 

Němci. 
Dalšími motivy byli andělíčci, Sva-

tá rodina, trpaslíci, zvířátka, zvony, 
stromečky obalené sněhem. Novo-
ročními symboly byli kominíčci, 
prasátka, čtyřlístky, podkovy, pytle 
peněz, poháry se šampaňským, nebo 
alegorie starého unaveného kmeta a 
čerstvého novorozeněte.

KNIHOVNICE z Městské knihovny v Třebíči Petra Jeřábková ukazuje krásnou knihu 
Vánoční pohlednice vyprávějí.  Foto: Mirka Čermáková

Vánoční pohlednice mají svoji historii

16. ročník soutěže Stavba roku 
Karlovarského kraje zveřejnil své 
výsledky. Průmyslová hala WITT E 
získala české uznání za nadstan-
dardní technologické řešení pro-
vozu a dlouhodobý společen-
ský význam pro zaměstnanost 
v regionu.  U zrodu tohoto sta-
vebního projektu doprovázela 
investora DELTA. Architekturu, 
projekci a stavební management 
této 22 000m2 rozlehlé průmyslo-
vé haly svěřil investor právě jí.

Architektonicky nejpřitažlivěj-
ší je zejména řešení administrativní 

budovy, dále kancelářské a konfe-
renční prostory. Samotná průmyslo-
vá hala v Ostrově nad Ohří předsta-
vuje technologicky velmi vyspělou, 
moderní a především bezpečnou 
výrobu. Investor WITT E ACCESS 
TECHNOLOGY s.r.o.  vzhledem k 
povaze výroby vyžadoval optimální 
zázemí především pro technologie 
přesného strojírenství, stejně přes-
né chemické přípravy barev, dále 
lakovnu a konečně výrobu přesných 
plastových výlisků (klik apod.) z 
chemických granulátů, lisovaných 
za vyšších teplot. Další prostory 

továrny zabírají laboratoře, technic-
ké místnosti, přípravny, nástrojář-
ské dílny, sklady a logistický areál. 
„Továrna WITT E představuje provoz, 
kde kvůli nakládání s těkavými a hoř-
lavými barvami nebo s roztavenými 
plasty hrozí zvýšené požární riziko. To 
si vyžádalo specifi cká opatření k co nej-
vyšší ochraně osob a majetku při havá-
rii. Proto DELTA rovněž plnila funkci 
stavebního dozoru pro dosažení maxi-
mální kvality stavebního díla“, doplnil 
majitel Erik Štefanovič.

Rainer Gölz, jednatel společnosti 
WITT E označil halu za jednu z nej-
modernějších průmyslových hal na 

světě a  ocenil architekty především 
za hodnotnou industriální architek-
turu, kterou v DELTĚ jako partnero-
vi získal v jedné ruce spolu se všemi 
souvisejícími projekčními činnostmi 
a stavebním managementem. Jako 
velmi přínosnou investor hodnotil 
formu řízení a koordinace projek-
tu zaměřenou na dodržení stanove-
ných termínů a investičních nákladů. 
Záštitu nad šestnáctým ročníkem 
soutěže Stavba roku Karlovarského 
kraje převzala hejtmanka Karlovar-
ského kraje, Mgr. Jana Vildumetzo-
vá, a primátor města Karlovy Vary, 
Ing. Petr Kulhánek.

Čestné uznání za architekturu
 pro třebíčskou DELTU
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Vladimír MALÝ 
– místostarosta

Mě vždy nejvíc potěší, když 
se sejde celá rodina pospolu. 
Všechny děti, co máme, jsou 
dospělé, máme tři vnučky, a 
všichni bydlí poměrně daleko 
od Třebíče. V době Vánočních 
svátků se u nás všichni postup-
ně potkáme.

Marie DOČKA LOVÁ 
– ředitelka Městské 

knihovny Třebíč 
Materiální věci ani exotic-

ké zájezdy mne neberou, a tak 
si přeji ty nejobyčejnější věci - 
zdraví pro všechny blízké, vřelé 
objetí bez zbytečných slov, skle-
ničku vína, a po Štědrém veče-

ru celé dopoledne v županu. A taky to, že několik 
dní neuvidím rolovat pracovní e-mailové zprávy 
a vyskakovat úředního šimla.

Michal Miki LUKÁČ 
– principál DS Ampulka

Největší radost mi na Vánoce 
udělá setkání s rodinou, s přáte-
li. Netajím, že také cukroví. To 
zkrátka k Vánocům patří.

Naďa DOBEŠOVÁ 
– mistryně světa 

v kuželkách
Největší radost mi udělá, když 

se Vánoc dožiju ve zdraví. Ono 
to sice zní jako klišé, ale všich-
ni víme, co se kolem nás dě-
je. Takže dožít se vůbec rána, a 
dožít se Vánoc, a mít kolem se-
be zdravé všechny své blízké, to 

je ta největší radost a pohoda.

Pavel PACAL 
– neuvolněný radní MěÚ 

Třebíč a náměstek 
hejtmana KÚ Vysočina

Největší radost mi udělá, když 
na Vánoce napadne hodně sně-
hu. Taková vánoční procházka 
ve sněhové nadílce nemá zkrát-
ka konkurenci. Mám rád běžky, 

a k nim sníh patří.

Jarka PAVLÍČKOVÁ 
– ředitelka DDM Třebíč

Radost o Vánocích? Tu mi 
udělá klid, štěstí, pohoda s rodi-
nou a přáteli.

Pavel Hlaváč 
– výtvarník, hudebník, 

zpěvák
No, mě by udělala radost 

spousta věcí. Samozřejmě 
setkání s rodinou a přáteli, a 
aby mi nevysychaly barvy... a 
hlavně bych si přál, aby mi Ježí-
šek donesl takovej ten hrnec, 

jak se v něm  vaří  mé milované špagety.  Jo, a 
abych nebyl moc skromnej, tak trochu toho zdraví.

Marie ČERNÁ
 – místostarostka Třebíče

O Vánocích se nejvíce těším 
na rozzářené oči našich vnou-
čat, letos s námi bude jeden 
vnouček přímo na Štědrý 
den, ostatní přijedou na Boží 
hod,  také se těším na slav-
nostní bohoslužby v někte-
rém z našich kostelů, krásné 

betlémy a vánoční koncerty. A na klidnější dobu 
mezi svátky, kdy jsme více spolu, a potkáváme se 
i při rodinných návštěvách.

Milan ZEIBERT 
– místostarosta Třebíče

Mne těší Vánoce celé. Můžu 
být s manželkou a s dětmi, 
kterým je letos deset let, čili 
jsou pro prožívání Vánoc v 
tom nejlepším věku. Takže 
moje největší radost je, když 
pozoruju tu jejich radost …

Anna MACHÁTOVÁ 
– předsedkyně 

Třebíčského centra
Co mi udělá největší radost o 

Vánocích? Každá chvilka, kdy 
budeme jako rodina pohroma-
dě. Když budeme společně kou-
kat na pohádky a užívat si poho-
du. Před Vánocemi se nejvíce 

těším na všechny ty vánoční koncerty, na které 
pravidelně chodíme, a kde si nejvíc uvědomuje-
me, jak nádherný čas to je. A taky moc doufám, 
že si stihneme koupit novou troubu, abychom si 
s dcerami mohly užít společné pečení vánočních 
dobrot.

Petr MEJZLÍK 
– triatlonista

Radost mi udělá, když budu 
zdravý a shodím nějaká ta kila. 
Vždycky mívám kolem 90 kil, 
tak abych měl aspoň o pět méně. 
Každoročně jsme na Vánoce 
jezdili na závody do Izraele, ale 
tentokrát nejedeme. Bude těžké 
udržet si váhu, protože mám rád 
cukroví.

 Připravila: -mič-
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Emanuel RA NNÝ 
– malíř a grafi k

Největší radost mi o Vánocích 
udělá přítomnost tříleté vnuč-
ky Julie a desetiletého vnuka 
Jakuba. Přijedou z Prahy, a dům 
s nimi ožije. Vnukovy čmáranice, 
které vytvořil v pěti letech, by se 
tehdy daly vystavovat. Uvidíme, 

jakým směrem se jednou vydá. Dalším dárkem je 
to, že dcera má v Galerii Pod radnicí výstavu obra-
zů.

Jaromíra HANÁČKOVÁ 
– ředitelka MKS Třebíč

Nemohu zapomenout na půl-
noční mši v kostelíku v Hor-
ní Stropnici u Nových Hradů. 
Kostel je to prastarý, románsko-
gotický, zvenku i uvnitř nádher-
ně autentický, s očazenou stře-
dověkou klenbou, vyřezávanými 

lavicemi, s původními sochami a oltáři. 
Stojím nahoře na kůru, dole jen pár desítek lidí – 

v tomhle kraji se moc nevěří. Kněz z novohradské-
ho kláštera servitů  mluví špatně česky, mladý var-
haník vedle mě energicky vyluzuje monumentální 
tóny z prastarého nástroje a neškoleným hlasem 
zpívá koledu Narodil se Kristus Pán. Stíny hoří-
cích svící se mihotají v průvanu po zdech, kadidlo 
voní. Venku po mši si pak všichni podáváme ruce, 
usmíváme se na sebe, fouká studený vítr a nebe je 
plné hvězd tak, jak to bývá jen v Novohradských 
horách…….. 

Tak tenhle zážitek bych si ráda zopakovala. 

Pavel JANATA 
– starosta Třebíče

V poslední době mi o Vánocích 
dělá největší radost, když se nám 
s mou ženou podaří setkat se 
s dětmi, vnoučaty, zkrátka když 
se uvidí celá naše velká rodina. 
Ke Štědrému večeru patří účast 
na půlnoční mši svaté, a v dal-

ších dnech právě to setkávání ve sváteční vánoč-
ní atmosféře. Na to se vždy těším a z toho čerpám 
energii do celého dalšího roku.

Lucie ŠERKOVÁ 
- manažerka prevence 

kriminality a protidrogová 
koordinátorka, tisková 

mluvčí MP Třebíč
Mně na Vánoce dělá největ-

ší radost, když vidím radost 
v očích mé dcery Justýnky, a také 
to, že se u stromečku potkáváme 
s celou širokou rodinou, včet-

ně babiček i prababičky. Po vánočním shonu jsou 
sváteční dny plné radosti z pohody, setkávání se 
s přáteli, i z odpočinku. Doufám, že letos počasí o 
svátcích bude přát a dovolí nám některý z volných 
dní strávit aktivně, třeba na lyžařském svahu, nebo 
zamrzlém rybníku. To jsou pro mě malé rodinné 
radosti, které dohromady přinášejí tu radost nej-
větší.

Co vám udělá na Vánoce největší radost?Co vám udělá na Vánoce největší radost?
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OTEVŘENO
I V SOBOTU 

8–12 hodin

PF 2018

Dekujeme za spolupráci v uplynulém roce 

a do nového roku prejeme hodne dobrých

myšlenek, úspechu a pevného zdraví.

S NÁMI DÁVÁTE
ODPADŮM

DRUHOU ŠANCI
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Karel Pyšný je sběratelem min-
cí, hokejových kartiček a malých 
modelů aut všeho druhu. Na 
Vánoce by mu největší radost 
udělal dárek v podobě starých 
rakouských tolarů za přijatelnou 
cenu. A tou jsou tak dva tisíce za 
jeden kus. 

 Mirka Čermáková

Jak dlouho sbíráte hokejové kar-
tičky? Můžete neznalým čtenářům 
přiblížit, co to vlastně je?

Kartičky sbírám šestadvacet let. 
Ale u nás to nemá ten význam, jako 
třeba v Americe a v Kanadě, kde tím 
sběratelé žijí. Tam mají kartičky svo-
ji hodnotu. Dokonce k nim vychází 
katalog. A co to je? 

Jedná se o kartičku hokejového 
hráče, nebo celého týmu. Jsou tam 
také hráčské statistiky. Má rozměry 
6,4 x 9,7 centimetrů. Kartiček mám 
doma dvě skříně. Sběratelů je málo, 
takže vázne i výměnný obchod. 
Troufám si ale konstatovat, že mám 
jednu z největších sbírek v republi-
ce, co se týká kartiček jednotlivých 
českých hráčů. Sbírám karty českých 
hokejistů ve všech soutěží na světě. 
Někdo sbírá třeba jen jednoho kon-
krétního hráče, třeba Jágra. Někte-
rých kartiček jsou desetitisíce, ty 
limitované počtem kusů jsou mno-
hem dražší.

Autíčka jste začal sbírat určitě už 
jako kluk, že?

Ano. Sbírám je od dětství. Dnes 
už se zajímám pouze o ta, co jsou 
v měřítku 1:43 a 1:24, a to jsou his-
torická auta vyrobená do roku 1940. 
Řada z těch, co mám doma, už má 
cenu jako starožitnost. Autíček mám 
zhruba 1200. Je to problém, protože 
je už nemám kam dávat. Ve dvoupo-
kojovém bytě mám pět plných skří-
něk. Manželka by si samozřejmě přá-
la, abych už domů nic nenosil.

Mince a bankovky už tolik místa 
nezaberou.

Řekl jsem si, že nasbírám mince 
a bankovky z celého světa. Snažím 
se sbírat veškerá platidla, co plati-
la na našem území. Čili kromě Prv-
ní republiky, Protektorátu Čechy a 
Morava, přes éru socialismu a rozdě-
lení republiky, ale také celé Rakousko 
– Uhersko i středověké mince Čes-

kého království. Všechno je to přede-
vším záležitost fi nanční. Ale ty rela-
tivně levnější kousky mám. Mince a 
bankovky si zkrátka svoji cenu udrží.

Jakým způsobem jmenované věci 
získáváte?

Na hokejové kartičky se koná jed-
nou za měsíc v Praze burza. Jednou 
za dva měsíce se tam jedu podívat. 
Většinu ale získávám nové kousky 

přes Aukro a Ebay, což je internetový 
aukční obchod. Ebay dává možnost 
aukce z celého světa. Samozřejmě se 
zúčastňuji i burz v Třebíči. Před tři-
ceti lety jich tu bylo mnohem víc. 
Měl nad nimi záštitu Ett a club, v čele 
se Zdeňkem Hobzou. Dnes se burza 
koná v květnu, společně s Festivalem 
malých pivovarů, v lihovarské zahra-
dě.  Tím nalákáme co nejvíc náv-
štěvníků. Je to sice burza všeobecná, 
ale díky panu Hobzovi, který zajistí 
spoustu sběratelů předmětů z oblas-
ti pivovarnictví – tácky, sklenice, 
odznáčky a jiné, máme vždy velkou 
účast. 

Vy jste také pořadatelem třebíč-
ské burzy?

Ano. Burza se koná pod hlavičkou 
městského kulturního střediska na 
Fóru. 

Kde jinde se ještě takové burzy 
konají?

V našem okolí v Moravských Budě-
jovicích, a největší burza bývá v Hav-
líčkově Brodu. Byl jsem tam před 
rokem. Když to ale zhodnotím, rok 
od roku úroveň sběratelských burz 
upadá. Staří postupně odcházejí a 
mladí mají jiné zájmy.

Sběratel Pyšný: Na Vánoce bych 
měl radost z rakouských tolarů

KA REL PYŠNÝ odhaduje, že má největší sbírku hokejových kartiček v republice.
 Foto: Mirka Čermáková

Perfektně grafi cky zpracovaný a 
na křídě vytištěný katalog střední a 
vyšší odborné školy grafi cké v Jihla-
vě byl příkladem vzorné prezenta-
ce, kterou se na veletrhu vzdělává-
ní Didacta v Třebíči snažily střední 
školy a učiliště přilákat ke studiu žá-
ky končící základní školní docházku. 

Mezi nabídkou atraktivních tech-

nických oborů již probíhající 4. 
průmyslové revoluce však některé 
návštěvníky mohlo zaujmout třeba 
uměleckořemeslné zpracování kovů, 
tedy perspektiva práce kovářské, 
zámečnické nebo pasířské. 

Veletrh vzdělávání DIDACTA se 
konal 19. října, již tradičně v prosto-
rách Střední průmyslové školy Tře-

bíč, a prezentovaly se 
na něm školy nejen z 
kraje Vysočina, ale i z 
dalších krajů Česka. 
Na veletrhu mělo své 
zastoupení i něko-
lik fi rem nabízejících 
možnost pracovní-
ho uplatnění žáků 
už v průběhu studia, 
i po jeho dokončení.
 -mič-

Didacta nabídla širokou škálu vzdělání

Foto: Mirka Čermáková 
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 350
www.autosalon-f3k.cz

PEČOVAT
  JE NORMÁLNÍ

Zimní servisní prohlídka
  za 249 Kč včetně zátěžového
                testu autobaterie.

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu

Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho vozu. Provedeme test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Samozřejmostí je výhodná nabídka zimních kompletních
kol a možnost přezutí nebo uskladnění kol za skvělé ceny.

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme 1 l zimního koncentrátu 
do ostřikovačů. Sháníte-li zimní příslušenství nebo novou autobaterii, bude se vám hodit až 15% sleva.

Astronomické 
hodiny už měří čas
Astronomické hodiny byly slav-

nostně spuštěny v sobotu 25. listo-
padu v třebíčské hvězdárně. Projekt 
Astronomické hodiny si klade za cíl 
zajímavým a neotřelým způsobem 
popularizovat astronomii co nej-
širší veřejnosti v Třebíči. Jedná se o 
model podobný například orloji, kte-
rý je zároveň i uměleckým dílem.  

Projekt je podpořen z programu 
Mládež kraji Vysočina, který realizu-
je Rada dětí a mládeže kraje Vysoči-
na za fi nanční podpory Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a 
Města Třebíč.  -mič-

Město Třebíč má 
nejchytřejší radnici 
v ČR v individuální 

dopravě
Soutěž Chytrá radnice, kterou 

organizuje Úřad vlády ČR, společ-
ně se společností O2 a Českou spo-
řitelnou, vyhrála třebíčská radnice, a 
to v kategorii individuální doprava. 
Projektů se sešlo 64 v pěti projekto-
vých a třech průřezových kategori-
ích. Cenu za Třebíč v Praze převzal 
místostarosta Vladimír Malý.

„Cenu jsme získali za chystané chytré 
parkoviště s dobíjecí stanicí pro veřej-
nost na Komenského náměstí, dále za 
elektrokola pro úředníky, elektromobil, 
který hodláme pořídit z dotačního titu-
lu. Kladně bylo také hodnoceno pla-
cení v hromadné dopravě kartou přes 
terminál,“ informoval místostaros-
ta Malý. Upozornil také na novou 
zastávku na Komenského náměstí, 
která poskytne připojení na internet 
a dobití mobilního telefonu. „Vše je 
napájené solárním panelem,“ upozor-
nil Malý.

Odbornou porotu, která projekty 
hodnotila, vedl ekonom Pavel Kysil-
ka: „Byli jsme překvapeni kvantitou a 
kvalitou všech soutěžních projektů. Je 
zřejmé, že města pochopila, jak může 
digitalizace jejich občanům zkvalitnit 
život.“ -mič-



STRANA  10 TN - PROSINEC 2017Aktuality

Křest knihy Ivy Trhoňové Ruce 
v mouce, autorky na vozíčku, se 
konal v Knihkupectví Trojan v Tře-
bíči v polovině listopadu. 

Za celou akcí stála další handica-
povaná - neslyšící žena Zdenka Palá-
tová, zakladatelka fi rmy Vrátka. Její 
fi rma provozuje v Třebíči kavárnu, 
pekárnu, tvořivé dílny, květinářství, 
kořenářství, bazárek Zebra. A to není 
všechno. Zaměstnává postižené, kte-
ří by jinak těžko hledali práci.

„Já jsem tvoje nohy, ty seš moje uši,“ 
říká vždycky své kamarádce Ivě, 
s kterou jí pojí společná vášeň. Jsou 
zkrátka zapálené pekařky.

„Léta se tradovalo, že chleba je boží 
dar, a proto se k němu máme s úctou 
chovat. My dvě jsme se potkaly ješ-
tě s dalšími, stejně praštěnými lidmi,“ 
směje se Zdenka. Návštěvníkům, 
kteří se zjevně o pečení chleba také 
zajímají, připravila výstavku všeho, 
co je k jeho pečení nutné, a nechy-
běla ani ochutnávka. Ukázala, jak má 
vypadat správný kvásek a vykynu-
té těsto. Poukázala na knížku Ruce 
v mouce, která dělá všem lidem, zají-
majícím se o pečení chleba a dalšího 
pečiva, velkou radost. Však šla také 
na odbyt! 

Iva Trhoňová vydala před tím kni-
hu Pekárnománie. Autorka je také 
sběratelkou starých dóz na mouku. 
Na sebe prozradila následující: 

„Pocházím ze severní Moravy, ale 
s manželem teď žiju na jižní Mora-
vě. Chleba jsem začala péct z fi nanč-
ních důvodů. Kupovaný byl sice dob-
rý, ale stále dražší, a jeden bochník pro 
manžela a dospívajícího syna nestačil. 
Zjistila jsem, že upéct si domácí pečivo 
je nejenom levnější, ale i chutnější, a je 
to velice snadné. Stalo se mi to obrov-
ským koníčkem, který mi vydrží do 
konce života.“  -mič-

Když v knihkupectví voní chleba

ZDENKU PALÁTOVOU z Třebíče pojí s Ivou Trhoňovou (vpravo) společná 
vášeň - pečení chleba. Foto: M. Čermáková

Nová naučná stezka s názvem Pří-
rodní bohatství městského parku 
Hrádek byla otevřena v úterý 31. říj-
na. Na projektu se fi nančně podíle-
la fi rma NET4GAS a realizovala jej 
Základní organizace Českého sva-
zu ochránců přírody Kněžice (ZO 
ČSOP) ve spolupráci s Městem Tře-
bíč.

Naučná stezka čítá pět informač-
ních tabulí s přírodovědným a his-
torickým obsahem, které jsou umís-
těné v parku Hrádek a jeho okolí. 
Místo je unikátní ukázkou pestrých 
rostlinných a živočišných společen-
stev skalní stepi na jižních svazích 
údolí řeky Jihlavy. Vyskytují se zde 
významné a ohrožené druhy rostlin 
a živočichů. K nejvýznamnějším pat-
ří modrásek rozchodníkový, hojný je 
výskyt kudlanky nábožné a saranče 
modrokřídlé.  

Park je zelenou oázou uprostřed 
zástavby města Třebíče a v těsném 
sousedství památek UNESCO, na 
které je odtud krásný výhled.  -mič-

Naučná stezka
 o přírodním

 bohatství v parku 
na Hrádku

Ve stadiu přípravy výběrového říze-
ní na dodavatele se nachází záměr 
města zrekonstruovat bývalou oční 
školu v Demlově ulici na chráněné 
bydlení. 

„Zájem o ně vyjádřily desítky rodi-
čů potenciálních klientů,“ řekla radní 
Marie Černá. Město muselo podat 
žádost o dotaci na tento projekt do 
15. března. 

Vyšel až druhý pokus, kdy Minis-
terstvo práce a sociálních věcí vyho-
vělo. Náklady dosáhnou částky 

kolem 14 milionů korun.
„Vzniknou tři domácnosti po čty-

řech klientech, kteří zde mohou byd-
let s pomocí asistenta. Předpoklad je 
takový, že budou přes den docházet do 
některého z místních stacionářů, nebo 
chráněné dílny. Asistent jim pomůže 
s přípravou jídla, s domácími pracemi, 
či vyřizováním záležitostí na úřadech,“ 
upozornila Černá. 

Rekonstrukce budovy oční ško-
ly by měla být hotová koncem září 
příštího roku. -mič-

Z oční školy vznikne 
chráněné bydlení pro klienty

Vegetační úpravu části Komenského náměstí má v plánu radnice. Měst-
skou kasu bude stát 300 tisíc korun. Zjara se zazelená také úsek, který je ny-
ní pokrytý jen drobnými kamínky. Město plánuje osázet zelení i svah mezi 
obchodními domy směrem k průchodu na Karlovo náměstí. Radní počítají 
s výsadbou okrasných dřevin. Celkově bude osázeno čtrnáct stromů v mís-
tech, kde nevedou inženýrské sítě, přes třicet čtverečních metrů živého plotu 
a téměř 200 metrů čtverečních keřů a okrasných trav. Na trvalky zbude 100 
metrů čtverečních. Radnice hodlá upravit i malé zákoutí, bývalou nevyuží-
vanou terasu u restaurace. Jedná se totiž o městský majetek. O tom, jak bude 
terasa „zkulturněna“, rozhodne městský architekt.  -mič- 

Komenského náměstí dostane 
zjara zelené plíce

Přesně tak se jmenuje brožura, kte-
rá vznikla v rámci projektu Místní 
akční plán vzdělávání ORP Třebíč. 
Projekt je podpořen z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělání 
a realizuje ho Město Třebíč.

V úvodu brožury radní Pavel Pacal 
vysvětluje, proč vznikla.

„Jejím cílem je představit zajíma-
vé pracovní pozice, které nabízejí fi r-
my na Třebíčsku. Brožura je určena 
především žákům posledních ročníků 
základních škol a jejich rodičům, kte-
ří stojí před nelehkou volbou dalšího 
vzdělávání dětí. Určitou váhu při roz-

hodování musí mít i možnost reálného 
uplatnění na trhu práce.“ 

V brožuře se prezentuje celkem 
pětatřicet fi rem. V elektronické verzi 
se mohou připojit i další fi rmy. Tato 
verze je ke stažení na webu www.vol-
namistatrebic.cz/brozura/.

S další tištěnou verzí brožury se 
počítá až za dva roky. Distribuce byla 
směřovaná na druhý stupeň základ-
ních škol. 

Radnice počítá s průběžnou aktu-
alizací jejího obsahu, který vznikl ve 
spolupráci s Hospodářskou komo-
rou. -mič-

Publikace pro žáky:
Vyber si své povolání

Klubíčko 
v nemocnici

Až do konce roku vystavuje Komu-
nitní centrum Klubíčko Oblastní 
charity Třebíč v prostředí recepce 
Nemocnice Třebíč cyklus fotografi í 
s názvem „Radost bez rozdílů“.  

Představuje malé klienty služ-
by, která se jim snaží pomáhat zvlá-
dat rizika života rodin v sociálním 
ohrožení. Autorkou fotografi í je 
sociální pracovnice Mgr. Jarmila 
Hošeková.  -mč-

Oslava židovského svátku Chanuka aneb Cesta za chanukovým světlem se 
koná v sobotu 9. prosince od 14 do 17 hodin. 

Děti se mohou těšit na výuku židovských tanců, chanukové omalovánky, 
různé kvízy, na smažení bramboráčků, koblížků a na chanukovou hru drejdl. 

Hostem chanukového odpoledne bude taneční soubor Yocheved. 
Oslava židovského svátku světel se koná v Zadní synagoze a v domě Selig-

manna Bauera pod hlavičkou Městského kulturního střediska.  -mič-

Svátek světel Chanuka:
naučí židovské tance
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

KOMPLETNÍ PÉČE 
    O VÁŠ VŮZ
Profesionální tým, originální díly,
             nejmodernější technologie,
                       garance kvality a ceny.

Jsme součástí silné sítě autorizovaných servisních partnerů ŠKODA. Všichni naši servisní technici si neustále zvyšují profesní kvalifikaci ve svých 
činnostech s ohledem na vývoj technologií a procesů. Ať už váš vůz potřebuje jakoukoli servisní operaci, jsme tu pro vás.

– využíváme výhradně ŠKODA Originální díly
– disponujeme nejmodernějším diagnostickým a technickým vybavením
– dodržujeme férové časové normy výrobce pro jednotlivé úkony
– nabízíme komplexní sortiment služeb od pravidelných servisních prohlídek, přípravu na STK, vyčištění interiéru   
   až po profesionální opravu vozidla po nehodě

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz
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Vidíme to všude kolem sebe. Jak 
neustále nabývá počet automobi-
lů, jak do celého světa proudí stati-
síce tun ropy, jak uhelné elektrárny 
denně spalují tisíce vagonů uhlí, jak 
do ovzduší vypouštíme miliony tun 
oxidu uhličitého a do moří jedovaté 
látky, jak se doslova topíme v plas-
tech. 

Situace je opravdu katastrofální, 
neudržitelná – a nikdo si netroufá 
odhadnout, jak bude Země vypa-
dat za deset, dvacet či padesát let. 
Je ale jisté, že pokud  se k životnímu 
prostředí budeme chovat i nadále 
tak hrozným způsobem, budeme 
dýchat čím dál horší vzduch a o čis-
tou vodu bude čím dál větší nouze. 
Přitom by stačilo tak málo – napří-
klad pro vytápění využívat obnovi-
telné zdroje. Třebíč v tomto může jít 
příkladem, což potvrzuje i Richard 

Horký, majitel skupiny fi rem TT S, 
která Třebíč vytápí biomasou.

Co říkáte na ten výčet v úvod-
ním odstavci? Myslíte, že situace je 
opravdu tak vážná?

Bohužel ano. Spotřeba fosilních 
zdrojů je opravdu vysoká a vzrůstají-
cí emise oxidu uhličitého planetě roz-
hodně také nepřispívají. A jak říkáte, 
přitom by stačilo tak málo – aby se lidé 
zamysleli a začali více používat zdroje, 
které přírodě neškodí a které se neu-
stále obnovují. Je samozřejmé, že není 
možné zničehonic přejít na solární či 
větrnou energii, ale jak lze vidět na pří-
kladu Třebíče, biomasu lze využít tak, 
že jí lze vytápět celé okresní město.

Ano, Třebíč je všeobecně známá 
jako špička ve vytápění biomasou. 
Můžete mi ale, jako laikovi, vysvět-

lit, na čem je vlastně celý systém 
výroba tepla postaven?

Vrátím se do samého začátku histo-
rie společnosti TT S. Ta na trhu působí 
už od roku 1995, během nichž napro-
sto změnila systém vytápění v Třebíči. 
Zprvu se zde topilo, stejně jako všude 
jinde, zemním plynem, a to v zasta-
ralých lokálních kotelnách, které dří-
ve vytápěly jednotlivá sídliště, či jen 
několik vchodů bytových domů. 

TT S je ale postupně zcela odstavila, 
a místo nich vybudovala tři velké více-
palivové teplárny, Sever, Jih a Západ. A 
právě v nich se z 90 % vyrábí teplo prá-
vě z biomasy. Zbylých 10 % připadá 
na kogeneraci, tedy společnou výro-
bu tepla a elektřiny. Za dvacet let jsme 
tedy vybudovali soběstačný systém 
zásobování teplem, který je minimálně 
závislý na vnějších vlivech.

Na vnějších vlivech? Chápu-li to 
dobře, tak Třebíč svým způsobem 
tvoří jakýsi energetický ostrov.

Přesně tak. Tento systém je zcela 
nezávislý na zemním plynu, který bý-
vá mnohdy využíván k různým poli-
tickým hrám, kvůli nimž jeho cena i 
dodávky mohou značně kolísat. Sta-
čí si vzpomenout na ukrajinsko-rus-
ký konfl ikt, kdy Rusko jako jednu z 
pomyslných zbraní použilo i utažení 
kohoutků zemního plynu, který prou-
dil na Ukrajinu. 

Pokud by k něčemu takovému došlo 
v případě České republiky, bylo by 
to vážné, ale Třebíče by se to dotklo 
mnohem méně než ostatních měst. 
Díky tomu, že k našim teplárnám na 
biomasu jsou připojeny nejen bytové 
domy, ale také důležité instituce, které 
jsou tak schopny bez problémů fungo-
vat. Nejdůležitějším ze všeho však je, 
že takto vytápíme i třebíčskou nemoc-
nici. 

My tomuto projektu říkáme OST-
ROV ŽIVOTA TŘEBÍČ, čili to slovo 
„ostrov“, které jste zmínil v otázce, je 
zde zcela na místě. Z Nemocnice Tře-
bíč jsme díky němu vytvořili krizovou 

nemocnici, naprosto nezávislou na 
zemním plynu. Můžeme garantovat, 
že i kdyby Rusko do České republiky 
zcela přestalo dodávat plyn, budeme 
nemocnici nadále bez přerušení vytá-
pět. Doufejme, že se to nikdy nestane, 
ale vždy je lepší být připraven. Toto 
opatření může zachránit i řadu lid-
ských životů.

Co je vlastně ta biomasa, která se v 
třebíčských teplárnách spaluje?

Primárně je to dřevní štěpka, tou se 
myslí zbytky po těžbě stromů, tedy 
hlavně větve, které se odsekají z kula-
tiny. Ty by jinak zůstaly nevyužity, 
protože v nábytkářském či stavebním 
průmyslu se využívá jen ušlechtilé dře-
vo, a to ještě ve velkých kusech. Ale 
my využíváme právě tyto větve, které 
poštěpkujeme, a za rok jich v našich 
teplárnách spálíme asi 35 tisíc tun. 
Dále využíváme jako palivo slámu, té 
spotřebujeme za rok asi devět tisíc tun.

Jaký to má přínos pro místní oby-
vatele? A jak vlastně biomasu získá-
váte?

Obrovskou výhodou biomasy je je-
jí regionální charakter. Jejím využívá-
ním se podporují zdejší zemědělci, od 
nichž se vykupuje sláma, a také majite-
lé lesů. Zemědělci mohou navíc popel 
z teplárny, bohatý na minerály, od spo-
lečnosti TT S odebírat za symbolickou 
cenu a využít jako příměs k hnojivu. 
Tato obnovitelnost zdrojů je svým 
způsobem fascinující. 

Ropa a uhlí, které navíc nejsou eko-
logické, jednoho dne opravdu dojdou, 
ale tento koloběh je nekonečný. I díky 
tomu se nám každý rok daří nechávat 
v regionu přes 50 milionů korun, které 
by v případě vytápění zemním plynem 
odtekly do Ruska. 

Díky tomu, že využíváme míst-
ní zdroje, zůstává těchto 50 milionů 
korun zdejším zemědělcům a majite-
lům lesů, kteří je mohou investovat do 
zaměstnanců či techniky.

 (Pokračování na str. 13)

TT S zlepšuje životní prostředí, šetří 
lidem peníze a sbírá evropské ceny

NEJNOVĚJŠÍM ÚSPĚCHEM pro TT S Group je podpis memoranda o spolu-
práci s ukrajinským městem Korosteň, které má velký zájem o vytápění bioma-
sou. Jeho představitelé před několika týdny pobývali v Třebíči, kde se dozvěděli 
vše potřebné, ve čtvrtek 23. listopadu pak došlo k podpisu memoranda přímo na 
Ukrajině.

PRA KTICKY NEJVYŠŠÍ ekologické ocenění, jakého lze v Evropské unii dosáhnout. Richard Horký (třetí zleva) se svými slovenskými partnery ze společnosti Národná 
energetická, která spadá pod TT S Group, v červnu převzal v Bruselu ocenění za trebišovský projekt SINBIO.
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TT S zlepšuje životní prostředí, šetří...
(Dokončení ze str. 12)

A co se týče životního prostředí? 
Teď se v médiích stále píše o oxidu 
uhličitém, který patří mezi hlavní 
skleníkové plyny, a tedy je i důvo-
dem, proč se planeta otepluje. Jak to 
s ním je v případě biomasy?

Když spalujete fosilní zdroje, 
vypouštíte do ovzduší tolik oxidu uhli-
čitého, kolik ho bylo potřeba k vzniku 
v průběhu milionů let, než se z pra-
věkých rostlin stalo uhlí, či ropa. Jed-
ná se o statisíce či miliony tun, což by 
nebyl takový problém, kdybyste ho 
do ovzduší vypouštěli stejně dlouho, 
jak dlouho vznikaly, tedy miliony let. 
Jenže právě v případě fosilních zdro-
jů se vypouští naráz, čímž životní pro-
středí hrozně trpí. Když ale spaluje-
te biomasu, vypustíte sice do ovzduší 
také oxid uhličitý, ale pouze takové 
množství, jaké by se do ovzduší uvol-
nilo jeho zetlením.

Pokud vím, tak TT S nejenže 
dodává teplo ze svých tepláren, 
ale v Třebíči také vyrábí průmys-
lové kotle na biomasu.

To je pravda. A jsou to kotle oprav-
du špičkové kvality. Najdete je nejen 
v mnoha městech v České republice, 
ale i na Slovensku, Ukrajině, a brzy 
také v Číně. Zde jsem letos v srpnu 
podepsal memorandum o spolupráci 
s místní fi rmou. Ta s pověřením čín-
ské centrální vlády ve městě vlastní a 
provozuje průmyslový park, a v něm 
vznikne unikátní výzkumné cent-
rum technologií na využívání místní 
biomasy pro energetické účely. 

Konkrétně půjde o využívání 
kukuřičné slámy, které je v provin-
cii Heilongjiang obrovské množství. 
Miliony tun jí po sklizni kukuřice 
zůstávají prakticky bez využití, tam-
ní zemědělci ji pak bez užitku pálí, 
a mračna kouře doslova zamořují 
životní prostředí. Kouř je dokonce 
tak hustý, že tamní letiště musí být 
třeba týden mimo provoz.

A co vaše aktivity na Slovensku? 
To má velké zásoby lesů, takže 
předpokládám, že i velký potenci-
ál k tomu, aby se zde topilo třeba 
právě dřevní štěpkou.

To máte naprostou pravdu. Slo-
vensko je momentálně naše nejlep-
ší vizitka. Mám zde většinový podíl 
ve společnosti Národná energetická, 
která je pátým největším výrobcem 
tepla v SR, a zároveň tamní jednič-
kou ve vytápění biomasou. Celkem 
tam vytápíme biomasou deset měst, 
přičemž všechny teplárny využívají 
kotle vyrobené v Třebíči. 

A právě ze Slovenska se nám poda-
řilo dát o našich výborných výsled-
cích vědět celé Evropě. Letos, 20. 
června, jsem totiž mohl se svými slo-
venskými partnery převzít v Bruselu 
nejprestižnější evropskou ekologic-
kou cenu za to, jak jsme zmoderni-
zovali tepelné hospodářství výcho-
doslovenského Trebišova. Evropská 
komise nás takto vyzdvihla v rámci 
celé EU za to, jak jsme v Trebišově 
vybudovali moderní centralizova-
nou kotelnu na biomasu, a navázali 
na ni i další aktivity. 

V trebišovské teplárně se stejně 
jako v našich teplárnách v Třebíči 

spaluje sláma a dřevní štěpka z okol-
ní krajiny. Vzniká tak čistá obnovi-
telná energie, která vytápí Trebišov. 
Zároveň se tím vytvářejí nová pra-
covní místa, a snižují emise. Ty se 
díky využití obnovitelných zdrojů 
ve městě snížily o 6100 tun oxidu 
uhličitého ročně, což značně přispě-
lo ke zlepšení životního prostředí. 
Nová teplárna navíc stojí mimo cen-
trum města, takže se v jeho obyt-
ných oblastech uzavřelo sedm velmi 
zastaralých plynových kotelen. Záro-
veň jsme vybudovali osm kilomet-
rů nových rozvodů tepla, díky nimž 
tepelné ztráty klesly o 25 %.

Ohodnocení z Evropské komise 
určitě potěší. Kolik taková moder-
nizace tepelného hospodářství 
vlastně stojí?

Konkrétně u projektu SINBIO, 
tedy toho v Trebišově, to bylo 9,5 
milionu euro, tedy asi čtvrt miliardy 
korun. My jsme jím velmi úspěšně 
využili dosud skrytý potenciál toho-
to venkovského regionu na východ-
ním Slovensku, který byl vždy sil-
ně zemědělský. Místní zemědělce 
navíc vybízíme, aby pěstovali rychle 
rostoucí rostliny na dosud neobdě-
lávaných pozemcích, které se svým 
charakterem mnohdy nehodí k pěs-
tování obilí či zeleniny. 

Mnoho z těchto polí a luk nyní 
obklopuje také novou teplárnu, kte-
rá je tak zasazena do krásné krajiny. 
Nová teplárna tedy do značné míry 
zlepšuje i ekonomickou situaci v 
oblasti, zdejší zemědělská výroba 
má díky ní mnohem lepší možnosti 
než dříve. Projekt SINBIO navíc vel-
mi kladně ohodnotili i na samotném 
Slovensku, kde mě osobně prestižní 
ekonomický časopis Trend nomino-
val na cenu Investor roku. Je to pro 
mě velká čest, ale i závazek, abychom 
v těchto aktivitách, nejen na Sloven-
sku, pokračovali.

A pokračujete? Nemyslím tím 

jen na Slovensku, ale třeba i u nás.
To víte, že ano. A máte pravdu, že 

nejen na Slovensku. Nedávno js-
me třeba instalovali nový kotel v 
Ostrově u Karlových Varů. Ale proč 
vlastně chodit tak daleko. Naprosto 
stejně, jako v případě Trebišova, se 
postupovalo i při budování nového 
tepelného hospodářství v Dukova-
nech, jen kousek od Třebíče. Právě 
zde byla letos 18. listopadu otevře-
na nová teplárna na biomasu, a byly 
položeny nové rozvody. V obci tak, 
díky technologiím TT S, budou 
odstaveny znečišťující kotle na pev-
ná paliva a přestane se topit velmi 
drahou elektřinou, která tam dosud 
byla primárním zdrojem tepla. 

Náklady na energie tak rázem 
poklesnou o více než polovinu! A 
to si vezměte, že elektřina má od 
příštího roku opět zdražit. Osobně 
si nedovedu představit třeba seniory, 
kteří mají nízké důchody, nebo rodi-
ny s dětmi, které také mnohdy muse-
jí počítat každou korunu, že by tako-
vé zdražení kvitovali. Díky tomu, 
že jsme v obci Dukovany postavili 
novou teplárnu, všichni jednoznačně 
ušetří velké peníze. A samozřejmě se 
tam i zlepší životní prostředí. Ekolo-
gie a úspora jdou v případě TT S ruku 
v ruce.

Ekologie je důležitá, a je třeba o 
ní mluvit už s dětmi, aby si vážily 
svého okolí. Vysvětlujete i jim, že 
mají šetřit energiemi a chovat se 
pěkně k přírodě?

Jednoznačně ano. Ono všechno 
souvisí se vším, a v tomto případě 
to souvisí s tím, že TT S je technic-
ká fi rma. S povědomím o šetrnosti 
k životnímu prostředí, i s technikou 
je potřeba začít v tom nejútlejším 
věku. TT S proto podporuje technic-
ké vzdělávání na zdejších školách, a 
to od mateřských škol až po střední. 

Pod TT S Group navíc spadá i spo-
lek EKOBIOENERGO, z. s., který je 
zřizovatelem Ekotechnického centra 
Alternátor v Borovině. Zde se děti i 

studenti zábavnou formou učí, kro-
mě dalších zajímavostí, vše o his-
torii i budoucnosti energie, a také 
o tom, že právě obnovitelné zdroje 
energie, jako je biomasa, šetří jejich 
kapsu i svět všude kolem nich. Tře-
bíčským školám přispíváme na náv-
štěvu Alternátoru, protože je pro nás 
důležité, aby v Třebíči žili lidé, kteří 
ekologii i technice rozumějí. Co se 
týče konkrétně technického vzdě-
lávání, je nutné to brát z pohledu 
následujících minimálně dvaceti či 
třiceti let. Existuje zde spousta fi rem, 
které potřebují a budou potřebovat 
techniky. 

Nemyslím tím jen TT S, ale i menší 
podniky – a samozřejmě i větší, tedy 
hlavně Jadernou elektrárnu Duko-
vany, která přináší práci tisícům li-
dí v regionu. Spolu s mnoha odbor-
níky se z pozice předsedy Krajské 
i Okresní hospodářské komory 
snažím o prosazení výstavby pátého 
bloku Dukovan, kde technici budou 
maximálně potřeba. Když dětem ny-
ní dáme technické vzdělání, či jim k 
němu alespoň pomůžeme najít ces-
tu, dosáhneme toho, že mnohem 
snáze najdou v regionu práci. 

Co byste vzkázal čtenářům na 
závěr?

V zaměstnání zpravidla strávíme 
8,5 hodiny pracovního dne, tj. 25 % 
aktivního života. Přeji všem, aby je 
práce, kterou vykonávají, bavila, a 
nepročekali čtvrtinu aktivního živo-
ta na konec šichty. Dále je důležité 
najít v osobním životě partnera, kte-
rý je hoden naší lásky, a mít s ním 
potomky, pokračování nás v dalších 
generacích. 

Samozřejmě, bez pevného zdraví 
se to, co bylo řečeno, těžce dosahu-
je. A když to vše máte, buďte k tomu-
to životnímu daru pokorní, ne každé-
mu je to dopřáno. Přeji všem - nejen  
v Třebíči - příjemné prožití vánočních 
svátků a šťastný nový rok 2018.

 (PI-t12-tt sD)

SKVĚLE se pro TT S Group rozvíjí i spolupráce s čínským Heilongjiangem, kde se budou kotle TT S vyrábět v licenci. Na 
snímku Richard Horký s náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Pavlem Pacalem (druhý zleva) během veletrhu zaměřeného 
na ekologii, konaném letos v září v Číně.



STRANA  kultura TN - ŘÍJEN 2017Kulturní servisSTRANA  14 Aktuality TN - PROSINEC 2017

K rozsvěcení stromu dojde 
v neděli 3. prosince. 

 Mirka Čermáková

Dominantou náměstí větších měst 
jsou v nadcházejícím období vánoč-
ní stromy. Někteří lidé se obávají, že 
se jedná o vzrostlé stromy z lesů, kte-
rých je pro takový účel škoda. Sku-
tečnost je ale zcela jiná.

Letošním vánočním stromem 
v Třebíči je jedle obrovská – Abies 
grandis. Jedná se o nejrychleji ros-
toucí druh jedle, který pochází ze 
Severní Ameriky, kde může dorůstat 
do výšky až 80 metrů.

„Jedle roste na veřejném prostran-
ství v ulici Nikodémova před bytovým 
domem, kde brání výhledu, a obyvate-
lé tohoto domu požádali o jeho odstra-
nění,“ uvedla tisková mluvčí radni-
ce Irini Martakidisová. Potvrdila, že 
v posledních letech město využívá 
právě stromy z veřejných prostran-
ství, které buď přerostly a překážejí, 
nebo by musely být stejně odstraně-
ny. Jsou v majetku města.

 „Před dvěma lety se vánoční strom 
kácel Na Hrádku u budovy DDM, kte-
rá měla být následně zdemolována,“ 
připomněla mluvčí radnice.

Kácení letošního, zhruba patnácti-

metrového stromu proběhlo v pon-
dělí 27. listopadu. Z místa, kde ros-
tl, byl převezen rovnou na Karlovo 
náměstí, kde ho odbor komunálních 
služeb nechal vyzvednout jeřábem. 

Rozsvícen bude na první advent-

ní neděli 3. prosince v 17 hodin. 
Adventní zastavení pod vánočním 
stromem zpestří pěvecký sbor Slun-
ko a dětský divadelní soubor ÁČKO 
ZŠ Týnská. Den předtím se veřej-
nost může zúčastnit v 16.50 žehnání 
adventního věnce u sochy sv. Cyrila 
a Metoděje, s možností požehnání 
přinesených adventních věnců. Tra-
diční rozsvěcení s Mikulášem a čerty 
se uskuteční 5. prosince.

Tradiční výzdoba města bude posí-
lena o nová světýlka na přestupním 
terminálu a na Podklášterském mos-
tě.

Vánoční strom, pocházející z lesů, 
stál v Třebíči pouze jednou. V novo-
dobé historii města byl vztyčen 
v roce 1989. V nadšené atmosféře 
sametové revoluce zdobil náměstí, 
tehdy pojmenované ještě jako Got-
twaldovo, smrk ztepilý, pocházející 
z lesů u Slavic.

První strom ze soukromého 
pozemku putoval na třebíčské 
náměstí v polovině 90. let 20. stole-
tí. Pocházel z pozemku u křižovatky 
ulic 9. května a U Obůrky.

A kdo odpovídá za bezpečnost při 
kácení, transportu a stavění stromu? 
„Firma, která celou akci realizuje,“ 
odpověděla mluvčí radnice.

Jedle obrovská je dominantou 
Karlova náměstí

VÁNOČNÍ STROM je vždy v období 
adventu i Vánoc dominantou Karlova 
náměstí.  Foto: Mirka Čermáková

Borovinský areál 
se chystá 
na Vánoce

Areál bývalé obuvnické továrny v 
Třebíči-Borovině se chystá na velké 
vánoční trhy, které se jako obvyk-
le uskuteční v sobotu 9. prosince v 
bývalé Baťově budově č. 54, vedle 
Ekotechnického centra Alternátor. 
Návštěvníci se jako obvykle mohou 
těšit na regionální potraviny a ruko-
dělné výrobky, chybět nebude ani 
bleší trh, který vždy ocení sběratelé. 
Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. 

Zajímavostí tentokrát bude neob-
vyklá atrakce pro děti – velké bludiš-
tě z obřích balíků slámy, které bude 
umístěno přímo v hale, kde se trhy 
budou konat. Přístupné bude zcela 
zdarma.  -tz-

Co nás učí 
listopadové písně

Každoroční součástí vzpomínko-
vé akce Světlo pro 17. listopad je 
krátké vystoupení písničkáře Jose-
fa Valy, který nehraje písně své, ale 
převážně skladby autorů, kteří měli 
před osmadvaceti lety s protikomu-
nistickými demonstracemi hodně co 
do činění. To dnešní mladá generace 
vůbec nemusí vědět, a písně předčas-
ně zemřelého Karla Kryla možná zná 
jen v podání jiných interpretů, skladbu 
Jaroslava Hutky „Náměšť“ nejspíš jen 
ze školních zpěvníků, a jméno Wabi 
Daněk leckomu připomněla až smutná 
zpráva o jeho úmrtí. Právě proto Josef 
Vala zařadil jeho „Píseň, co mě učil lis-
topad“, byť Daněk nikdy nepatřil mezi 
protestní písničkáře. Byl však jednou z 
nejpopulárnějších postav tehdy silné-
ho trampského hnutí, které svůj vztah 
ke komunismu dávalo najevo alespoň 
víkendovými útěky k osadním nebo 
vodáckým ohňům. Daněk tak na roz-
díl od Hutky, Kryla, Mišíka či Merty 
nezažil své nejpočetnější publikum v 
podobě davů demonstrujících na Vác-
lavském náměstí a na Letné. Zato dob-
ře znal prostředí trampského festiva-
lu Porta, kde bývalo návštěvníků jen o 
poznání méně a jehož organizátoři se 
nebáli zvát i muzikanty, kteří k tram-
pům nepatřili, jako byl například Jaro-
mír Nohavica. Jeho píseň „Každý si 
nese své břímě“ zazpíval Vala s dopro-
vodem sboru Slunko mezi Náměští a 
Krylovým Andělem. Nevědomě tak 
spojil tři interprety, jejichž posluchači 
se z velké části překrývají, ale oni sami 
by – pokud by Kryl ještě žil – už spo-
lu nevystoupili. Důvody jsou známé: 
Dnes nejpopulárnější z trojice Noha-
vica byl spolupracovníkem StB, který 
ještě tři měsíce před listopadem 1989 
informoval o svém setkání s Krylem ve 
Vídni, což dodnes připomíná Hutka. 
On na rozdíl od nás, kteří jsme nikdy 
nebyli populárními písničkáři, a žád-
ná StB po nás nešla, má právo soudit. 
Nám může být líto, že autor tolika 
krásných písní mlčí o své minulosti, 
když je ale posloucháme pozorně, 
najdeme v některých potvrzení, že 
Jaromír Nohavica si nese své břímě v 
sobě. A co učí listopadové písně nás? 
Že je máme dál mít rádi všechny, 
protože nás spojují, a líp se tak nese 
jakékoli břímě.   Milan Zeibert

Před nějakým časem jsem v televizi zhléd-
la zprávu o přípravě legiovlaku, který bude 
cestovat po České a Slovenské republice. 
V naší rodině sledujeme všelijaké pořady o 
legionářích, neboť k tomu máme díky naše-
mu dědečkovi, bývalému legionáři, blízko. 

Můj dědeček Antonín Nedvěd z 11. stře-
leckého pluku, který pocházel z Markvartic 
u Telče, totiž projel legionářským vlakem 
celou trasu. Předtím byl čtyři roky v zajetí, 
a ještě teď si vybavuji vyprávění jeho a dal-
ších legionářů z naší vesnice, kteří tam rov-
něž byli. 

Byli celkem čtyři, kteří přežili, a když se 
vrátili, tak se po večerech scházeli a vyprá-
věli, co tam všechno prožili. Já je jako malá 
ráda poslouchala. Do teď si pamatuji jejich 
výbornou ruštinu, která určitým lidem 
pomohla i na konci 2. světové války. 

Strašně moc toho zažili, a je až neuvěři-
telné, kolik strachu a utrpení museli snést. 
Dědeček si nesl následky celý život.

Pamatuji si, že když jsme seděli u stolu a 
nechtěli jsme něco sníst, tak vždycky říká-
val: „Na vás je potřeba hlad a Sibiř, pak byste snědly všechno!“ 

Vyprávěl nám o lodi, na které se vraceli domů, o opič-
ce, která cestovala lodí s nimi a kterou při bouřích na moři 
chránili, jako by to byl člověk. Při těch bouřích se nepře-
tržitě modlili, měli veliký strach, byli přeci už tak blízko k 
domovu. 

Dědeček se vrátil mezi posledními, a 
to až na konci listopadu 1920. Medaile, 
které obdržel, jsme měli doma pečlivě 
schované, uniformu dokonce pořád ješ-
tě máme. Jen ta huňatá čepice a teplý kabát už chybí…

Ještě pět let před svojí smrtí se chtěl dědeček nechat vyfo-
tit v legionářské uniformě a s medailemi, které dostal. Teď, 
když se na tu fotku podívám, se mi hned vybaví jeho vyprá-
vění, které jsem tak ráda poslouchala. 

Na té fotce i v těch letech vypadal velice dobře – dobré, 
rovné držení těla, přímý pohled, knír pod nosem, který si 
už od zajetí ponechal. Byl velmi hrdý, že byl legionářem, a 

neustále nám vštěpoval, abychom si svobody vážili. Když se 
teď na tu fotku podívám, derou se mi slzy do očí, a vzpome-
nu si nejen na mého dědečka, ale i na všechny ostatní, kteří 
museli tak trpět.

Když jsem se tedy dozvěděla, že legiovlak zavítal i do Tře-
bíče, byla jsem moc ráda. Nakonec jsem ho navštívila rov-

nou 3x. V neděli, tedy poslední den, kdy 
byl legiovlak k vidění v Třebíči, jsme na 
něj vzali i mého 93letého tatínka. 

Ten nejprve nechtěl nikam jet, protože 
se bál, že nevyleze schůdky do vagónu, 

ale potom, co jsem mu vyprávěla, jak je život legionářů ve 
vlaku znázorňován, změnil názor. Nakonec s námi vyrazil a 
byl velmi mile překvapen.

Děkuji proto všem, kteří legiovlak připravovali, pro mě i 
pro mého tatínka to byla nádherná vzpomínka na našeho 
dědečka.

 E. Veselá z Třebíče

Ještě jednou o legiovlaku

HISTORICKÝ vagón, kterým se legionáři přepravovali po Transsibiřské 
magis-trále.   Foto: Mirka Čermáková

Z dopisů redakci

Komentář
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Vánoční stromky ozdobí Hájek
Nádherně vánočně vyzdobené stromky představí i letos for-

mou vernisáže výstavy organizace STŘED, z.ú. Vánočně se 
naladit mohou zájemci v neděli 17. prosince v 17 hodin ve vel-
kém sále Klubu Hájek. K příjemné atmosféře přispějí děti ze 
základní umělecké školy a komorní smíšený sbor Coruscante 
a určitě i ochutnávka voňavého punče. Vstupné je dobrovolné. 
 -mič-

Bazilika večer ožije
Večerní prohlídky baziliky sv. Prokopa se uskuteční 

v sobotu 16. prosince v 18 a v 19 hodin. Návštěvníci se 
mohou těšit na historické postavy spjaté s historií světo-
vě proslulé stavby, zapsané na seznam UNESCO. Čeká 
na ně i několik překvapení. Prohlídky připravuje Městské 
kulturní středisko ve spolupráci s divadelním spolkem 
AMPULKA .  -mič-

Borovinský advent 
naladí na Vánoce

Po tři adventní neděle se mohou 
obyvatelé třebíčské části Borovina 
těšit na bohatý program. 

Ta první, 3. prosince, nabídne od 
13 do 19 hodin adventní jarmark, 
Ježíškovu poštu, malování na obličej, 
celodenní akci Ryba na talíř. Členo-
vé divadélka Safra-Porte při OAHŠ 
vystoupí s pásmem staročeského 
veršování o adventu, nebude chybět 
ani rocková hudba, soubor Resonan-
ce, Notička, Osmina a dechová sek-
ce ZUŠ. 

V 17 hodin se slavnostně rozsvítí 
vánoční strom.

Druhá adventní neděle, 10. pro-
since, provoní Borovinu zabíjač-
kovými dobrotami. Kdo přijde, ten 
se od mistra řezníka Jana Pavlíč-
ka dozví, jak se prasátko porcuje, 
jak se do střívek plní jitrnice a jelít-
ka. Nebude chybět ani ochutnávka 
a prodej všech zabíjačkových dob-
rot. Od 10. hodiny vystoupí taneční 
skupina Motus. Od 14. hodiny ote-
vře veřejnosti dveře Gynklika, s.r.o. 
V Hospodě U rybníka vám od 14 do 
19 hodin naleje puls do žil legendár-
ní skupina PULS.

Třetí adventní neděle, 17. pro-
since, se bude odehrávat v Městské 
knihovně Borovina. Od 13. hodiny 
poběží dětský workshop Zdobení 
perníčků a výroba vánočních fi gu-
rek a ve 14.30 hodin potěší děti diva-
delní spolek Ampulka Pohádkami z 
truhličky.  -mič-
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DARUJTE ZDRAVÍ
SLEVY30-70%

na všechny dioptrické obruby
a sluneční brýle!

Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz.

 
Telefon: 568 841 035, e-mail: fokustrebic@fokusoptik.cz  
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Vás zve na

SILVESTR 2017
od 20:00 do 02:00

Kapela Na šikmé ploše
Taneční skupina Motus
Žonglér Milan Vošmera

V ceně servírovaná večeře a půlnoční přípitek

Cena: 470,-
Prodej místenek na recepci Hotelu ATOM od 15. 11. 2017

www.hotelatom.cz
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V roce 2017 jsme v Alternátoru 
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Páteční večer 10. listopadu 
věnovalo Městské kulturní 
středisko Třebíč malíři a grafi -
kovi Emanuelu Rannému. Byl 
hostem v Expozici Franta. 

 Mirka Čermáková

V příštím roce Mistr Ranný oslaví 
75. narozeniny. V Třebíči bude mít 12. 
dubna výstavu v zámeckých konírnách 
a v říjnu v rakouském Saint Pöltenu.

Návštěvníci v Expozici Franta nej-
dříve zhlédli dokument režiséra Th e-
odora Mojžíše s názvem Emanuel 
Ranný. Půlhodinový fi lm byl natočen 
za podpory Kraje Vysočina. Scénář je 
postaven záměrně tak, aby představil 
třebíčského malíře a grafi ka Emanu-
ela Ranného nejen jako originální-
ho umělce pracujícího s tzv. suchou 
jehlou, ale zároveň jako spoluautora 
– ilustrátora básnických sbírek Ivana 
Diviše, Ludvíka Kundery nebo Jana 
Skácela.

Po fi lmu se ujala slova PhDr. Marie 
Dohnalová. Velice poutavě hovořila o 
práci Mistra Ranného

„Jeho dílo je ozvěnou lidské existence. 
Věřte, že je dřina být grafi kem. Ve fi lmu 
jste viděli jeho ruce. Je to krvavé řemes-
lo,“ řekla. Ocenila Ranného preciz-
nost, a zejména to, že si všechno dělá 
od začátku až do konce sám. 

„Ranný je skvělý řemeslník a nesmírně 
citlivý výtvarník. To vše se v něm snou-
bí,“ řekla o něm s dojetím.

Ve fi lmu ji zaujalo prolínání poe-
zie s jeho grafi ckým listem. „Grafi c-

ký doprovod je verš sám. Ranného čer-
ná a bílá jsou základními body tohoto 
světa. Grafi k nenabízí své nitro velkému 
aplausu. Vytváří si svůj svět. Obdivuji 
jeho obrovské formáty, které jsou z hle-
diska celoevropského unikátní,“ vysek-
la Rannému poklonu kunsthistorička 
Marie Dohnalová. Připomněla pří-
tomným všechna ocenění, která kdy 
získal, a výstavy v Česku i v zahraničí.

V krátké besedě Ranný prozradil, 
že příští rok jeho přítel Martin Hilský 
přebásní 75. shakespearovský sonet, 
k němuž vytvoří suchou jehlou ilu-
straci.  „Jsme oba narozeni ve stej-
ném roce, proto symbolický 75. sonet,“ 
vysvětlil.

   Marie Dohnalová: 
Být grafi kem je krvavá dřina

www.nakopcich.cz

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

Poslední tři domy k prodeji.
IV. etapa výstavby řadovek v Třebíči.

Vše pod jednou st echou

  

    
 

00 00

HOSTEM v Expozici Franta byl tře-
bíčský malíř a grafi k Emanuel Ranný. 
 Foto: Mirka Čermáková
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Krajský Svátek seniorů pořá-
daný Krajem Vysočina se letos 
přesunul do Třebíče.

 Antonín Zvěřina

Krajský Svátek seniorů se v letoš-
ním roce uskutečnil odpoledne v 
neděli 24. září zhruba od 14 do 17 
hodin na Karlově náměstí v Třebíči. 
Akci pořádal Kraj Vysočina, a náv-
štěvníkům i účinkujícím přálo poča-
sí. I z toho důvodu diváci zcela zapl-
nili prostor před třebíčskou radnicí. 

Proč přálo počasí? Inu, vždyť se 
tomuto seniorskému věku říká pod-
zim života, a tak ani ten kalendářní 
podzim si nedovolil seniorům jejich 
svátek pokazit.  Celou akci modero-
val Pavel Hájek, a na úvod představil 
třebíčské taneční seskupení, které si 
říká Babulky. Skupina žen seniorské-
ho věku dokazuje, že na tanec není 
nikdy pozdě. 

„Jak dlouho už tancujete?“ optal se 
moderátor Hany Tůmové. „Jedenáct 
roků,“ odvětila. V souboru není od 
počátku, začátky nechtěla komen-
tovat. Naznačila, že Babulky před-
vedou country tance, které tan-
čí při Klubu důchodců. A sklidily 
zasloužený potlesk.

Připravili přehlídku 
Módní přehlídku připravil spo-

lek pro handicapované Míša a Míša. 
Hana Nejedlá připomněla, že spolek 
vznikl v roce 2012. „Od té doby s čle-
ny připravujeme různá módní před-
stavení. Dnes předvedeme historické 
šaty. Máme v repertoáru i představení 
svatebních šatů a pořádáme svatební 
veletrhy, kde členové spolku vystupují 
s profesionálními modely,“ naznačila 
Nejedlá.

Připustila, že sehnat historické odě-
vy není jednoduché, některé pochá-
zí i ze zahraničí. Další se podařilo 
sehnat v různých „sekáčích“. „Jejich 
příprava také není jednoduchá - praní, 
žehlení,“ přiznala Nejedlá. 

V dalším vstupu moderátor přivítal 
hostitele Svátku seniorů, třebíčského 
starostu Pavla Janatu a místostarost-
ku Marii Černou. „Nevím, jestli jsme 

hostitelé, nebo spíš hosté pořadatele, 
Kraje Vysočina,“ sdělil Janata.  

Hájek poznamenal, že místosta-
rostka Marie Černá se sociální oblas-
tí intenzivně zabývá. Family Point či 
Senior Point patří k jejím aktivitám. 
Černá pochválila, že Kraj na seniory 
myslí nejen při pořádání těchto akcí. 

„Je velice dobré, že se tyto akce neko-
nají jen v krajském městě Jihlavě, ale 
rotují po dalších okresních městech 
Vysočiny,“ zdůraznila. V Třebíči se 
konal Svátek seniorů před pěti lety. 

Host, či hostitel?
Za Kraj Vysočina na pódium za 

moderátorem vystoupali hejtman 
Jiří Běhounek a první náměstek zod-
povědný za oblast sociálních věcí 
Pavel Franěk. 

Běhounek uvedl na pravou míru 
tvrzení Janaty, že hostem na akci je 
kvůli pořádání Krajem a hostitelem 
z toho důvodu, že město poskyt-
lo Kraji prostor na Karlově náměstí. 
Franěk, stejně jako Běhounek a další 
předřečníci, všem popřáli, jak jinak, 
dobrou zábavu.  

Moderátor Hájek ale Běhounka 
tak lehce nepustil. Optal se ho na 
poslední novinky, které Kraj připra-

vil. „Letos jsme podpořili regionál-
ní prodejny, což považuji pro obce za 
přínosné. Budeme nadále podporovat 
Senior pasy, a slevy s tím související. 
Přemýšlíme o oslovení některých výrob-
ců potravin, zda by majitelům Senior 
pasů neposkytovali slevy, ale vše je tepr-
ve v zárodku,“ vysvětlil Běhounek.

Zaslouženého aplausu se dočkal 
další vystupující, Jiří Helekal. „Ještě 
než vyrazil do Třebíče, stihl sběr hub, 
ovšem s mizerným výsledkem,“ pro-
zradil Hájek. Helekal to zase tak tra-
gicky neviděl, našel tři houby. Na 
sebe v úvodu prozradil, že je jeden 
z mála zpěváků, který s manželkou 
žije již 48 let. Během jeho vystoupe-
ní zazněl pop, moravské lidové pís-
ničky, hašlerovky, a dokonce koledy. 
„Na Vánoce tady nebudu, tak proč ne,“ 
okomentoval blok s následujícím 
ohodnocením sebe sama: „Asi jsem 
cvok.“  

Moderátor následně připomněl 
možnost zaregistrovat se do Seni-
or pasů. „S ním se dá využívat spous-
ta slev, nejen v České republice, ale i 
na Slovensku a v Horním Rakous-
ku,“ uvedl. Svoje služby na Karlově 
náměstí představily Senior Point a 
Family Point, či občanské sdružení 
Vrátka, poskytující zaměstnání han-
dicapovaným. 

Tři taneční soubory
Tři taneční soubory do programu 

vyslala třebíčská základní umělecká 
škola. Jednalo se o dětský folklorní 
soubor Bajdyšek, soubor Yocheved, 
zabývající se židovskými tanci, a oba 
se musely vyrovnat, a se ctí, s dlaž-
bou Karlova náměstí. 

Soubor Arabes tančil na pódiu. Ten 
byl založen v roce 1995 a tančí pře-
vážně ve stylu Show Dance formace 
a Parketové taneční kompozice.

Zpestřením Svátku seniorů bylo 
vystoupení baviče Milana Pitkina, 
který publikum pobavil vyprávěním 
i několika anekdotami, a zejména 
překvapil jako zpěvák písniček Wal-
demara Matušky. Program zakončil 
populární zpěvák Standa Hložek. 

SENIORSKÝ soubor Babulky zatančil na Svátku seniorů country tance.
 Foto: Antonín Zvěřina

Seniory pobavily Babulky

ÚČASTNÍCI módní přehlídky ze sdružení Míša a Míša na společné fotografi i.
 Foto: Antonín Zvěřina

Reklamní plachta v akci
V sobotu 18. listopadu brzy ráno 

zjistili strážníci dva muže, kteří na ul. 
V. Nezvala sundali reklamní plachtu 
z domu a vyfotili se s ní. Staršímu z 
nich, 28letému muži z Třebíče, byla 
uložena pokuta příkazem na místě. 

Rvali se pod kamerou
V sobotu 18. listopadu v noci si 

obsluha městského kamerového 
dohledového systému všimla sku-
piny osob, mezi kterou na Karlově 
nám. vznikla potyčka. Po příjezdu 
strážníků již k ničemu nedocházelo. 
Strážníci si ale všimli další rvačky, 
a to na ul. Hasskova. Na místě bylo 
zjištěno zranění jednoho z účastní-
ků. Tomu byla přivolána zdravot-
nická pomoc, a pro podezření ze 
spáchání trestného činu byla celá 
záležitost předána Policii ČR k doře-
šení. 

Opilci v azyláku
V úterý 14. listopadu odpoled-

ne požádali pracovníci azylového 
domu pro muže o pomoc při řeše-
ní situace se dvěma podnapilými 
muži, kteří nechtěli opustit azylo-
vý dům, ve kterém pro svoji opilost 
neměli co dělat.  Strážníci na místě 
zajistili agresivního 56letého muže 
z Miroslavských Knínic, u kterého 
byla provedena dechová zkouška s 
pozitivním výsledkem 2,40 promile 
alkoholu v dechu, a 57letého muže 
z Jaroměřic nad Rokytnou, který 
dechovou zkoušku nebyl schopen 
provést. Oba skončili na protialko-
holní stanici v Jihlavě. 

V klubu se kouřilo
Ve čtvrtek 16. listopadu proved-

li strážníci namátkovou kontrolu v 
klubu na ul. Kpt. Jaroše v Třebíči, 
kde se za plného vědomí provozo-
vatele akce kouřilo. Pro návštěvníky 
akce byly přichystány popelníky a 
na možnost zapálit si tabákový výro-
bek v provozovně byli upozorňová-
ni i u vstupu. Provozovatel, 49letý 
muž z Třebíče, byl upozorněn na 
svoje protiprávní jednání. Toho však 
nedbal, a i nadále porušoval zákon. 
Pro podezření ze spáchání přestup-
ku byla celá záležitost předána pří-
slušnému správnímu orgánu k doře-
šení. 

Pokuta za jízdu 
na skateboardu

Na skateboardu se po silnici jezdit 
nesmí. Přesvědčil se o tom 24letý 
mladík z Třebíče, který se 11. října 
v podvečer projížděl po ulici 9. květ-
na. Za tento prohřešek mu strážníci 
uložili blokovou pokutu. 

Podchlazená bezdomovkyně 
Dne 17. října v ranních hodinách 

předal asistent prevence kriminali-
ty strážníkům informaci o tom, že 
na Gorazdově náměstí leží, zřejmě 
podnapilá, podchlazená žena. Stráž-
níci na místě zjistili, že jde o jim 
dobře známou 50letou bezdomov-
kyni. Na místo byla přivolána rychlá 
záchranná služba, která si ženu pře-
vzala k ošetření.

Z černé kroniky města 
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Letos po šestadvacáté se 
v sobotu 9. a v neděli 10. září 
v Třebíči v jezdeckém areálu 
Polanka konal Chovatelský 
den (CHD). 

 Antonín Zvěřina

Tuto významnou akci organizovala 
Vyšší odborná škola a Střední škola 
veterinární, zemědělská a zdravot-
nická Třebíč, ve spolupráci se Sva-
zem chovatelů Českomoravského 
belgického koně – oblast Morava I.; 
Okresní agrární komorou; TT S ener-
go Třebíč a Svazem jihomoravských 
chovatelů, a Ministerstvem zeměděl-
ství, regionální pracoviště celostátní 
sítě. 

„Šestadvacátý ročník zní neuvěřitelně, 
ale my starší cítíme i podle zorganizo-
vaných Chovatelských dnů, jak ten čas 
letí, a vybavují se nám vzpomínky, jak 
jsme kdysi začínali,“ přiznává hlavní 
pořadatel Ladislav Svoboda. 

„Vidíme, že ti, kteří byli mladí a mlad-
ší, jsou už dneska starší, a třeba i sta-
ří, ale neustále ještě s velkým zájmem 
o chov domácích a hospodářských zví-
řat. V některých případech už jim při-
bývající léta a zdravotní stav nedovo-
lují být chovateli a majiteli, ale je vidět 
jejich entuziasmus, z rozhovoru je slyšet 
zkušenost, životní moudrost, a někdy i 
povzdech: jó, kdybych byl mladší. Ale 
takový je holt život,“ dodává Svoboda. 

V katalozích XXIV. a XXV. Cho-
vatelského dne Svoboda  připome-
nul a vyjmenoval všechny ty, kteří se 
velkou měrou zasloužili a podíleli na 
historii I. čtvrtstoletí. 

Vzdal hold
„Tímto připomenutím jsem jim vzdal 

hold a poděkování za uplynulých 25 
let. Asi určitě jsem někoho neuvedl, na 
někoho zapomněl, ale věřte, že 25 let v 
profesním životě je už poměrně dlouhá 
doba, i tímto se jim omlouvám,“ kon-
statuje Svoboda. 

Připomíná, že již v sobotu dopo-
ledne projížděl po zaplněném třebíč-
ském Karlově náměstí průvod sed-
lových koní v doprovodu koňských 
zápřeží v kočáře a bryčkách, kterým 
pořadatelská škola zvala příznivce na 
nedělní program a současně předsta-
vovala účastníky slavnostního prů-
vodu. 

„Návštěvníci náměstí se při pohledu 
na dostavník  Romana Bílka z Hart-
víkovic mohli v duchu přenést do doby 
takzvaného divokého západu, a navíc 
obdivovat dobové svatební kostýmy,“ 
poukazuje Svoboda. 

Celonedělní program zahrnoval 
skokové hobby soutěže ZZ a ZM.

V parkuru ZZ zvítězila Eva Šnýdro-
vá na koni Winter gold z Jezdecké-
ho klubu ( JK) Hipo Jihlava, za ní se 
umístila Markéta Hůlková na Vatany 
z Jezdeckého clubu ( JC) Nová Ves a 
Valentýna Froldová s klisnou Olym-
pia z JC Nová Ves.

V parkuru ZM se z vítězství radova-
la Klára Vaňková s koněm Wert Qua-
lity z JC Jakubov. Na dalších místech 
se umístil Jan Hlaváč z Jezdecké stá-

je Granus na koni Elizabet 5 a Eva 
Šnýdrová z JK Hipo Jihlava s Winter-
gold.

Zahájil ředitel
Odpolední slavnostní zahájení 

za pošmourného a déšť slibujícího 
počasí, za doprovodu slavnostních 
fanfár, provedl ředitel školy a ředitel 
Chovatelského dne Miroslav Dočkal. 

Po dekorování vítězů dopoledních 
soutěží byly předvedeny klisny s hří-
baty v pořadí stanoveném odbornou 
komisí - 1. klisna Lída s hříbětem 
Agynar Jiřího Práška, 2. klisna Sama-
ra s hříbětem Saly Františka Matouš-
ka, 3. klisna Linda s hříbětem Sam 
Josefa Nevorala, 4. klisna Kamila s 
hříbětem Kamejka ze LHOTIC Pet-
ra Rudolfa, 5. klisna Astra s hříbětem 
Minka Svatoslava Rygla.

Hlavními  zápřahovými soutěžemi 
dne byly Memoriál Ladislava Svo-
body, letos se konal po dvacáté, a 
honební parkury.

V Memoriálu zvítězil mladší, ale už 
zkušený Martin Prokš s vranými bel-
giky Vilíkem a Barisem. Na dalších 
místech se umístili lažanský Franti-
šek Durda s Amazonem a Ardošem a 
domácí Radek Kocmánek s Maxem a 
Karolem ze Starče.

Honební parkur – dvojspřeží 
„CHK“ ovládl opět Martin Prokš ml., 
s Vilíkem a Barisem z majetku svého 
otce,  na dalších místech se umístili 
„blížkovák“ Jaroslav Svoboda s bel-
gickými klisnami Lídou a Lindou a z 
koňácké rodiny Ryglů syn Svatoslav s 
Astrou a Erikou.

Honební parkur - dvojspřeží „TK“ 
nejlépe zajeli Josef Dobeš s černý-
mi kladrubáky Everou a Braganem, 
v majetku Richarda Horkého, na 

dalších místech se umístila rodina 
Drápelů, ostřílený Jaroslav s hafl ing 
klisnami History a Natali, a jeho že-
na Helena s výše jmenovanými klis-
nami.

Honební parkur – jednospřeží 
„všechna plemena“ absolvoval dob-
ře, tak jako loni, Ladislav Procházka z 
Vémyslic s Unium Aura, za ním skon-
čil tradiční účastník Petr Potůček s 
Goliášem z Tavíkovic, a Jiří Kocmá-
nek s Adolfem z Červených Hospod.

Zajímavou a oku lahodící podíva-
nou bylo předvedení a mistrovská 
ukázka ovladatelnosti čtyřspřeží sta-
rokladrubských koní v majetku Jose-
fa Koláře ze Zemspol Dešná, mis-
trovsky vedeného zkušeným Radkem 
Nesvačilem. 

Ušlechtilost a harmonie
„Častí návštěvníci jistě ocenili kaden-

covaný krok s vysokou kolenní akcí, 
ušlechtilost, harmonii, líbivost a při-
ježděnost této živé národní kulturní 
památky,“ poukazuje Svoboda. Opět 
zajímavou a vylepšenou podívanou 
si pro návštěvníky připravili manželé 
Novotní z Ptáčova se svými „frísáky“.

Tradiční návštěvníci v hojném 
počtu navštěvovali stánek s „Regi-
onální potravinou Kraje Vysočina“, 
kterou nabízely krojované žákyně 
školy oboru veterinářství, čímž se 
pořadatelé snažili podpořit domácí 
výrobce lokálních potravin a moti-
vovat zákazníky k jejich vyhledávání 
na pultech obchodů, na farmářských 
trzích, či přímo u výrobců.

Z expozice malých hospodářských 
zvířat je třeba připomenout všechny 
druhy drůbeže, slepice, krůty, perlič-
ky, husy, pižmovky a kachny, okras-
né bažanty, nosného hybrida Domi-

nant se širokou barevnou variabilitou 
z Líhně Studenec, a všechny  jejich 
chovatele: Jana Dobrovolného z 
Rudíkova, žáka oboru agropodniká-
ní, Josefa Holčapka z Kracovic, Mar-
ka Svobodu ze Slavic a Jana Nečase z 
Třebíče.

Expozici ovcí a koz připravil pro 
zájemce Svaz chovatelů ovcí a koz ČR 
jako Krajskou výstavu, kde se prezen-
tovala různá plemena podle směru 
užitkovosti: mléčná, masná, kombi-
novaná, plodná. Zajímavým oživením  
bylo představení Kozího spolku 
Třebíč. Majitelka Veronika Hájko-
vá seznámila přihlížející s metodou 
pozitivní motivace, kterou předvedla 
s cvičeným kozlem Albertem.

S velkými hospodářskými zvířa-
ty, skotem a prasaty, přijeli na CHD 
majitelé Radek Busta z Bítovánek a 
Vojtěch Kovář ze Štěmech. Velkou 
mechanizaci představil nový subjekt 
se zemědělskou technikou na okre-
se Třebíč, fi rma z Trnavy, prezentaci 
svých produktů pro výživu a krmení 
dodali fi rmy z Krahulova a Čebína.

Nepříjemný déšť 
„Je škoda, že se nakonec spustil nepří-

jemný déšť, který nedovolil pořadate-
lům splnit celý program, a CHD musel 
být z těchto důvodů předčasně ukončen.

Závěrem bych rád poděkoval všem 
pořadatelům a žákům školy za přípra-
vu, dále chovatelům a majitelům hos-
podářských zvířat a pravidelným náv-
štěvníkům za účast.

Pochopitelně se vkrádá myšlenka, 
co si přát do budoucna. Snad i to, ať ti 
mladší naváží na práci těch dříve naro-
zených, s provoláním: Ať ty koně jdou!“ 
dodává hlavní pořadatel Ladislav 
Svoboda.

CHOVATELSKÝ DEN v Třebíči patří hlavně koním. Foto: Antonín Zvěřina 

Třebíčský Chovatelský den vstoupil 
do dalšího čtvrtstoletí své historie
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Na změny ve společnosti a její 
potřeby reaguje škola inovací vzdě-
lávací nabídky a do svého port-
folia zařazuje nové obory. Mezi 
stále žádané studijní obory patří 
obchodní akademie, cestovní ruch 
a hotelnictví, stejně tak obory učeb-
ní kuchař – číšník, cukrář, kadeř-
ník, grafi k. Novinkou je sportovní 
management, designér v rekla-
mě, prodejce květin či specialista 
prodeje elektrotechniky. Změny 
přináší také gastronomie a hotelo-
vý management. 

Výuka je obohacena o předměty, 
využívající IT dovednosti v profes-
ním zaměření a škola také posiluje 
výuku odborníků z praxe. Již během 
studia praktikují žáci v takových 
zařízeních, jako je hotel Hilton v 
Praze, Vojenská a lázeňská zařízení 
v Teplicích, Praze, hrady Karlštejn, 
Rožmberk, v expandujících fi rmách 
typu Mann-Hummel a další. 

Škola se zaměřuje na výuku 
cizích jazyků a studenti si mohou 
již během studia složit mezinárod-
ní zkoušky Cambridge English 
typu PET, FCE. Každoročně vyjíž-
dí okolo padesáti studentů na dlou-
hodobé pobyty do Německa, Řec-
ka, Španělska, Irska, ale také např. 
na Kanárské ostrovy či do Finska. 
Škola zajišťuje tyto aktivity z fondů 
EU v programu Erasmus+ nebo v 

rámci spolupráce školy se zahranič-
ními partnery. 

Kvalitu školy zaštiťují prestižní 
akreditace, které potvrzují vysokou 
kvalitu řízení a vzdělávání. Škola 
disponuje mezinárodním certifi ká-
tem ISO 9001:2016. Také je prv-
ní školou na Vysočině a ojedině-
lou v České republice, která získala 
mezinárodně uznávaný Certifi kát 
odborných škol, udělovaný Asoci-
ací kuchařů a cukrářů ČR v oblasti 
gastronomie. Je to důsledek práce 
školy s talentovanými žáky, kteří se 
dostávají na odborných olympiá-
dách mezi světovou špičku (zlato v 
Mnichově, Innsbrucku a Nitře, stří-
bro v Erfurtu a Remeši).  

Nejúspěšnější žáci oboru hotel-
nictví jsou aktivními členy Juni-
orského národního týmu AKC 
a mezinárodního Czech-Slovak 
Carving Team a reprezentují tak 
ČR ve světě (Švýcarsko 2013, Jižní 
Korea 2013, Lucembursko 2014, 
Německo 2016). Škola také opako-
vaně získala titul „Nejúspěšnější 
škola v účetnictví České repub-
liky 2015, 2016, 2017“ a má udě-
lenou značku Kraj Vysočina eBez-
pečná škola.

Škola otevřela pro své studen-
ty novou tělocvičnu v Borovině a 
moderní domov mládeže. 

 Mgr. Libuše Kolářová, ředitelka

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč 
inovuje svoji vzdělávací nabídku

www.oahstrebic.cz Telefon: +420 566 780 122
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Vyšší odborná škola zdravotnická
a t dní odborná škola  r o

- Vyšší odborná škola zdravotnická 
  a t dní odborná škola  r o

Znojemská 76, 586 01 Jihlava
tel.: 567 306 261, mob: 739 387 973
farmeko@farmeko.cz

 pro žáky ZŠ - obory SOŠ:

 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  
 LABORATORNÍ ASISTENT

 pro studenty po maturitě - obory VOŠ (denní  
 i kombinované studium):
 DIPLOMOVANÝ  
 FARMACEUTICKÝ ASISTENT

 pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme  
 rekvalifikační kurzy kosmetiky:

 KOSMETICKÉ SLUŽBY
 (akreditováno MŠMT, možnost samostatného podnikání)

Dny otevřených dveří a další info na: www.farmeko.cz
Prohlídku školy umožníme kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

St ední odborná škola
a st ední odborné 

u ilišt  T eš
Nabízíme obory:

s maturitním vysv d ením

s výu ním listem

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ  I  ZAHRADNICTVÍ  I  PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHA  – ÍŠNÍK

CUKRÁ , EZNÍK UZENÁ
TRUHLÁ

KV TINÁ SKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHA SKÉ A CUKRÁ SKÉ PRÁCE

EZNICKÉ A UZENÁ SKÉ PRÁCE
TRUHLÁ SKÉ PRÁCE, PE OVATELSKÉ SLUŽBY

www.sskola-trest.czTel.: 567 112 811, 608 196 484
dana.slavickova@outlook.cz

DEN OTEV ENÝCH DVE Í SE BUDE KONAT DNE 13. 1. 2018 OD 8 DO 13 HODIN.

VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

Konntaktakty:ty: VŠ VŠPJPJ, Tolstlstého 16, 586 6 01 01 Jihlava 
email: studijnii@vs@vspjpj.p cz,cz, ww www.vw.vspjpj.cz.cz      facebobook.ok.com/vsp.jihllavaava

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
1. ÚNORA 2018

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Technika, ekonomika, cestovní ruch,  
zdravotnictví a sociální práce.

BOJÍTE SE VEJŠKY?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!
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Šestnáctiletý sprinter a vícebojař 
Tobiáš Dvorský zopakoval loňské 
prvenství v tradiční anketě o nejlep-
šího atleta Třebíče. 

V její čtyřiadvacetileté historii se to 
dosud povedlo pouze Lucii Sicherto-
vé, Jiřímu Klinerovi, Jaroslavu Růžo-
vi, Martinu Hoškovi a Josefu Ryglo-
vi. Víckrát než oni vyhrál jen Jiří 
Sýkora, neporažený mezi lety 2011 
– 2014. Právě Dvorský, jehož trénu-
je Jiří Kliner, má šanci na jeho éru 
navázat. Nebude to však mít jedno-
duché, vždyť ani jeho letošní vítěz-
ství nebylo jednoznačné. 

Proti jeho 6. místu na Evropském 
olympijském festivalu mládeže v 
Györu a kompletní medailové sbírce 
z MČR dorostenců stálo zlato a stří-
bro z MČR juniorů koulaře Tomáše 
Vilímka, který skončil v anketě dru-
hý, nebo 16. příčka z ME juniorů v 
Grosett u a stříbro z MČR ve vícebo-
jích desetibojaře Aleše Svobody, kte-
rý obsadil třetí místo.

Čtvrté místo připadlo překážkářce 
Veronice Janíčkově, jejíž skvělé letní 
výkony včetně 13. místa na MEJ v 
Grosett u nelze započítat, neboť byla 
v té době na půlročním přestupu v 
Olympu Brno (totéž se týká i sedmé 
v pořadí, Renaty Procházkové). 

Pátý byl veterán Petr Veleba, kte-
rý si přivezl dvě bronzové medaile 
z veteránského MS v Daegu, jednu 
stříbrnou a další dvě bronzové přidal 
při MČR. 

Zbylí závodníci v první desítce 
skončili na republikových šampioná-
tech vesměs těsně pod stupni vítězů 
(junior Jakůbek byl čtvrtý v běhu na 
5000 m, juniorka Procházková pátá 
na 60 m překážek v hale, a stejného 
umístění dosáhli i dorostenec Janík 
na osmistovce a žákyně Kosielská v 
dálce). 

Výjimkou byl mladší žák Havlí-
ček, který se mezi desítku nejlep-
ších dostal díky dvěma zlatům z Let-
ní olympiády dětí a mládeže. Kromě 
vyhlášení výsledků ankety byli při 
každoročním slavnostním ceremo-

niálu v zasedací místnosti třebíčské 
radnice odměněni nejužitečnější 
členové žákovských družstev Spar-
taku a také první tři v každé katego-
rii celoroční soutěže přípravek Atle-
tika pro děti. 

K životním jubileím popřál před-
seda výboru Josef Vomela činovni-
ci oddílu Ireně Fišerové a stále ještě 
aktivnímu veteránu Stanislavu Mar-
kovi. Závěr večera patřil Veronice 
Janíčkové, která emotivně poděkova-
la svému trenérovi Jiřímu Klinerovi, 
neboť vzhledem ke studiu na vysoké 
škole defi nitivně odchází do Brna. 

Pořadí 24. ročníku 
ankety Atlet Třebíče 

1. Tobiáš Dvorský
2. Tomáš Vilímek
3. Aleš Svoboda

4. Veronika Janíčková
5. Petr Veleba

6. Michael Jakůbek
7. Renata Procházková

8. Adam Havlíček
9. Tadeáš Janík

10. Pavla Kosielská. 
Nejužitečnější členové žákov-

ských družstev: Starší žáci: 1. Pavel 
Morong, 2. Lukáš Hort, 3. David 
Řiháček. Starší žákyně: 1. Pavla 
Kosielská, 2. Kristýna Všetečková, 3. 
Andrea Bartoňková. Mladší žáci: 1. 
Adam Havlíček, 2. Adam Dobrovol-
ný, 3. Adam Trojan. Mladší žákyně: 
1. Tereza Jeřábková, 2. Eliška Havlíč-
ková, 3. Ester Dvořáková. 

Nejúspěšnější účastníci soutěže 
Atletika pro děti: Starší hoši: 1. 
Tomáš Svoboda (Spartak Třebíč), 
2. Martin Hošťálek (ZŠ Husova, 
Náměšť), 3. Roman Picmaus (Atleti-
ka Okříšky). Starší dívky: 1. Renata 
Láníková (Atletika Okříšky), 2. An-
na Dobešová (Spartak Třebíč), 3. 
Dita Smolová (ZŠ Husova, Náměšť). 
Mladší hoši: 1. Petr Kijonka (ZŠ 
Komenského, Náměšť), 2. Robin 
Kotačka, 3. Zeno Pospíšil. Mlad-
ší dívky: 1. – 2. Viktorie Růžičková 
a Eliška Trojanová (všichni Spartak 
Třebíč), 3. Barbora Staňková (ZŠ 
Husova, Náměšť).  Milan Zeibert   

DESÍTKA  nejlepších atletů Spartaku Třebíč: zleva Michael Jakůbek, Adam Hav-
líček, Aleš Svoboda, Pavla Kosielská, Tomáš Vilímek, Tadeáš Janík, Petr Veleba, 
Tobiáš Dvorský, Renata Procházková a Veronika Janíčková.

 Foto: Štěpánka Velebová

T. Dvorský podruhé Atletem Třebíče

Ve středu 22. listopadu 2017 probě-
hl v rámci okříšského výrobního závo-
du FRA ENKISCHE CZ křest nového 
modelu sportovního vozu KA IPAN2, 
na kterém několik měsíců pracovala 
skupina žáků Střední průmyslové školy 
Třebíč. 

 Vůbec první ofi ciální odhalení se uskutečni-
lo několik minut po desáté hodině a mimo kon-
strukčního týmu mu přihlíželi i zástupci společ-
ností FRA ENKISCHE CZ a TT S, které společně 
s Krajem Vysočina projekt fi nančně podpořily. 
Základ vozu byla profesionálně vyrobená staveb-
nice, vše ostatní však museli žáci pod metodic-
kým vedením zkušeného profesionála vymyslet, 
naprojektovat a smontovat sami.  Elegantní zele-
no-stříbrné provedení, řada konstrukčních detai-
lů jako jsou „budíky“ či originálně zpracované 
kryty, dělají z vozu opravdový unikát, za které se 
žáci rozhodně nemusí stydět.

Slavnostního křestu se mimo zmíněných 
obchodních organizací a zástupců třebíčské 
průmyslovky účastnila i radní Kraje Vysočina 
pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialo-
vá, která při slavnostním křtu uvedla: „V součas-
né době už běží druhé kolo projektu Postav si své 
auto. Zatímco při jeho prvním ročníku jsme poří-
dili skládačku do sedmi krajských technických škol, 
v letošním školním roce se samo o účast na projek-
tu přihlásilo devět škol. Stavba vlastních aut žáky 

středních škol se po úspěšném prvním ročníku zalí-
bila i partnerům škol a tak nás velice těší, že part-
neři mají o spolupráci stále větší zájem. Bez zainte-

resovaných fi rem ochotných podpořit i méně obvyklé 
projekty si dnes krajské střední školství na Vysočině 
už nedokážeme představit.“ 

Střední průmyslová škola 
rozšiřuje fl otilu vozů KA IPAN
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Služby LSPP 
stomatologické 

na PROSINEC 2017
sobota, neděle, svátek: 

9-12 hodin

Centrum DaR

Třebíčské centrum

2.12. sobota MUDr. Lhotský Václav, 
ESTHES s.r.o., Sokolská 3, Třebíč  
  568 840 820
3.12. neděle  MUDr. Machová Eva 
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620  248
9.12. sobota  MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620  248
10.12. neděle  MUDr. Machová Eva 
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620  248
16.12. sobota  MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620  248
17.12. neděle  MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620  248
23.12. sobota  MUDr. Málková Iva-
na, Jelínkova 991, Třebíč, 568 827 982
24.12. svátek  MUDr. Machová Eva 
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620  248
25.12. svátek  MUDr. Novotná Irena  
Vltavínská 1346 Třebíč ,568 843 718
26.12. svátek  MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620  248
30.12. sobota  MUDr. Novotný Voj-
těch, Stomatologické centrum Třebíč 
s.r.o.,  Kpt. Jaroše 112, Třebíč , 568 826 
880, 776 166 268
31.12. neděle  MDDr. Pavlíčková Kr., 
V zahradách 279, Kralice n. Oslavou 
 568 643 681
1.1.2018 svátek  MUDr. Machová Eva, 
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620  248

1.12. - 22.12. STROM SPLNĚ-
NÝCH PŘÁNÍ -  Pomůžete nám splnit 
dětské sny a přání?

1.12. 17.00 - 18.00 MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA 

5.12. 10.30 - 12.00 Umíme pomáhat? 
(beseda, sdílení zkušeností)

12.12.  8.00 - 17.00 Bazárek hraček 
a dětských knih 

12.12. 15.00 - 16.30 Vánoční dílnič-
ky pro malé i velké lidičky (akce pro 
rodiny s dětmi)

14.12.10.30 - 12.00 Sněhuláček z 
ponožky (EKO-tvoření pro rodiče s 
dětmi)

19.12.  8.00 - 17.00 DARUJ 
RA DOST - děti, rodiče i prarodiče 
SPOLEČNĚ

21.12. 10.30 - 12.00 Jednoduché a 
rychlé vánoční dobrůtky (kurz zdra-
vého vaření)

1.- 22. 12. Pomáháme dětem a 
potřebným - prodej výrobků Denní-
ho stacionáře

1.- 22. 12. STROM SPLNĚNÝCH 
PŘÁNÍ - Pomůžete nám splnit dětské 
sny a přání?

2. 12. 15.30-17.00 MIKULÁŠ-
SKÁ BESÍDKA  S NADÍLKOU

4. 12.   8.30-11.30 FAMILY 
POINT Třebíč: Mikulášská besídka 
a dílničky 

4. 12. 10.00-16.00 Město Třebíč: 
Adventní jarmark (budova radnice 
Karlovo nám.)

4. 12. 10.30-12.00 Klub Miminko: 
Voňavé a spokojené miminko 

5. 12. 10.00-12.00 Mikulášská 
nadílka pro nejmenší 

7. 12. 10.30-12.00 Vánoční deko-
race 

7. 12. 15.30-16.00 Kurz zdravého 
vaření - téma: Silvestrovské jedno-
hubky

7. 12. 18.00-20.00 Rukodělný 
kurz: Ozdoby na vánoční stromeček 

8. 12. 10.30-12.00 Klub Batole: 
Přáníčko pro radost       

11. 12. 10.30-12.00 Klub Mimin-
ko: Vánoce bez stresu - zdravé stolo-
vání (beseda)

4. 12.  10.00-12.00 FAMILY 
POINT Třebíč: Společně pomáhá-
me potřebným 

12. 12. 10.30-12.00 Koledy známé 
i zapomenuté 

14. 12.  10.30-12.00    EKOATELI-
ÉR pro malé i velké: ZIMA JE TU! 

14. 12. 16.00-17.00 VÁNOČNÍ 
BESÍDKA  - besídka rodičů a dětí

15. 12. 10.30-12.00 Klub Batole: 
Cvičení a hry v rámci sociálního a 
emočního učení       

16. 12. 14.00-17.00 Tvořivé odpo-
ledne: Stylové vánoční dekorace 

18. 12. 10.30-12.00 Klub Mimin-
ko: Vánoce bez stresu 

19. 12. 10.30-12.00 Kurz zdravého 
vaření - téma: Vánoční pečení bez 
cukru 

20. 12. 11.00-12.00 Vánoční besíd-
ka v DS KA PIČKA  - besídka dětí a 
rodičů 

21. 12. 10.00-17.00 DARUJ 
RA DOST - koledy, pohádky a společ-
né sdílení radosti

21. 12.  14.30-16.00    Zdravá díl-
na: Máslové sušenky z rýžové mou-
ky 

22. 12.  10.30-12.00 Klub Batole: 
Děláme radost sobě i druhým 

Plavání rodin 
s dětmi v Laguně 
je delší a dražší

Aquapark Laguna zdražuje vstupné 
rodinám s dětmi. Dva dospělí a jedno až 
tři děti zaplatí 350 korun za dvě hodiny 
vstupu do plavecké části a aquaparku. 
Jeden dospělý a dvě až tři děti zaplatí 
240 korun. Dosud platilo, že rodina, tedy 
dva dospělí a tři děti, zaplatila 270 korun 
za hodinu a půl, jeden dospělý a dvě děti 
platili za totéž 170 korun. Zvyšuje se ale 
doba pobytu v bazénu z původních 90 
minut na 120 minut. Změna platí od 17. 
listopadu.

Místostarostka Marie Černá upozor-
nila, že Třebíč má i tak jeden z nejlev-
nějších aquaparků, které si radní osobně 
prohlédli. Přestože zařízení provozuje 
soukromá fi rma, areál patří městu, a to 
schvaluje mimo jiné i ceníky. Rada už 
nově navržený ceník schválila.

Provozovatel argumentuje tím, že náv-
štěvníci sami žádali prodloužení základ-
ních tarifů.

Marie Černá připustila možnost, že by 
se návštěvníci Laguny přece jen formou 
dotazníku mohli vyjádřit, zda by chtěli i 
variantu s kratší dobou za méně peněz.

„Tuto možnost by mohly uvítat rodiny 
s dětmi, které mají hlouběji do kapsy, ale 
zatím jsem takový názor neslyšela,“ uved-
la Černá.

„Je to sice dost vysoké zdražení, ale naše 
holky určitě uvítají delší čas ve vodě. Pořád 
je to zdravější, než kdyby seděly u televize 
nebo u počítače,“ míní Karla Zemánková.
 -mič-



STRANA  28 TN - PROSINEC 2017Kulturní servis

Divadla, koncerty

Kino Pasáž
 Od čtvrtka 30. listopadu do středy 

6. prosince
 PADDINGTON 2
 Premiéra rodinného fi lmu USA v čes-

kém znění. Začátky představení v 17 
hod. Mládeži přístupný.

 Pátek 7. prosince
 METALLICA: Quebec MAGNE-

TIC
 Začátek představení v 19.30 hod. Mlá-

deži příst.

 Od soboty 2. prosince do pondělí 4. 
prosince

 7 ŽIVOTŮ
 Premiéra akčního sci-fi  thrilleru USA. 

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

 Od úterý 5. prosince do středy 6. 
prosince

 NÁDECH PRO LÁSKU
 Premiéra životopisného romantického 

fi lmu, natočeného podle skutečného pří-
běhu rodičů Jonathana Cavendishe. Vel-
ká Británie. Začátky představení v 19.30 
hod. Pro mládež do 12 let nevhodný.

 Od čtvrtka 7. prosince do středy 13. 
prosince

 PŘÁNÍ K MÁNÍ
Premiéra vánočního rodinného fi lmu 

ČR. Začátky představení v 17 hod. Mlá-
deži příst.

 Od pátku 8. prosince do neděle 10. 
prosince

 MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
 Premiéra komedie USA. Začátky před-

stavení v 19.30 hod. Pro mládež do 12 let 
nevhodný.

Neděle 3. 12. 2017 v 17 hod. – 
Divadlo Pasáž

 TRA DIČNÍ VÁNOČNÍ KON-
CERT VÁCLAVA HYBŠE

 Hrají: D. Homolová, M. Badinková, 
M. Kraus, D. Rous 

 
 Čtvrtek 7. 12. 2017 v 19 hod. – 

Národní dům
 VĚRA  MARTINOVÁ S KA PE-

LOU

 Neděle 10. 12. 2017 v 19 hod. – 
Divadlo Pasáž

 JITKA  ZELENKOVÁ
 Vánoční recitál „Splněná přání“

 Neděle 10. 12. 2017 v 15 hod. – 
Divadlo Pasáž

  Docela Velké divadlo Litvínov
 ČERT A KÁČA

 Středa 13. 12. 2017 v 18 hod. - 
Fórum

 DUO JAMAHA
 Vánoční koncert oblíbené kapely 

z TV Šlágr

 Pátek 15.12.2017 v 19 hod. – Diva-
dlo Pasáž

 TRA VESTI SKUPINA SCREA-
MERS

 Vánoční pořad „Neseme Vám novi-
ny“

 Sobota 16. 12. 2017 v 17 hod. – 
Divadlo Pasáž

 VÁNOČNÍ POHODA VII.
 DPS Slunko a Zumba fi tness Elišky 

Hoblové

 Neděle 17. 12. 2017 v 17 hod. – 
Zadní synagoga

 CORDIAL STRING QUARTET
 Tradiční adventní koncert

 Od pondělí 11. prosince do středy 
13. prosince

 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 
3D

 Premiéra akčního sci-fi  USA. Začát-
ky představení: čtvrtek-neděle ve 3D, 
dabing, v 17.00 hod., pondělí-středa ve 
2D, s titulky, v 19.30 hod. Mládeži pří-
stupný.

 
 Od pátku 15. prosince do neděle 17. 

prosince
 ZAHRA DNICTVÍ: NÁPADNÍK
 Repríza třetí kapitoly Zahradnictví. 

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

 Od pondělí 18. prosince do středy 
20. prosince

MŮJ ŽIVOT CUKETKY 
Premiéra dětského animovaného fi l-

mu Švýcarsko/Francie, v českém znění. 
Začátky představení 17.00 hod. Mládeži 
přístupný.

 Od čtvrtka 21. prosince do pátku 
22. prosince

 FERDINAND
Premiéra animované komedie USA 

v českém znění. Začátky představení 
v 17.00 hod. Mládeži přístupný.

 Od čtvrtka 21. prosince do pátku 
22. prosince

 ŠPINDL
 Premiéra horské zimní komedie 

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

 Od středy 27. prosince do pátku 29. 
prosince

 PŘÁNÍ K MÁNÍ
 Premiéra vánočního rodinného fi lmu 

ČR. Začátky představení v 17.00 hod. 
Mládeži přístupný.

 FILMOVÝ KLUB
 Začátky představení v 19.30 hod.
 
 Čtvrtek 7. prosince
 KLIENT
 Premiéra dramatu Írán/Francie

 Čtvrtek 14. prosince
 POLINA
 Premiéra dramatu Francie

Muzeum Vysočina
Výstavy

 17. listopadu - 14. ledna 2018
 Galerie Tympanon: Vánoční výsta-

va výtvarného oboru ZUŠ Třebíč

 1. prosince 2017 - 14. ledna 2018, 
vernisáž 30. listopadu 2017 v 17 
hodin, konírna

 Vánoční výstava betlémů – betlémy z 
Rakouska a Třebíče. Pro dětské návštěv-
níky je připraven již tradiční dětský kou-
tek i edukativní program.

 Akce pro veřejnost
 čtvrtek 7. prosince 2017, v 17:00 

hodin, Kamenný sál
 Zpěvník z Horácka a Podhorácka, 

výběr písní pro školy
 Slavnostní uvedení knihy Zpěvník z 

Horácka a Podhorácka, s podtitulem 
Výběr písní pro školy. 

 17. a 27. prosince 2017, 14-17 
hodin, multifunkční sál

 Vánoční dílničky
 Malí i velcí návštěvníci si budou moci 

odnést vlastnoručně vyrobenou vánoční 
dekoraci. 

 17. prosince, Kamenný sál, nádvoří
 Zpívání u slámového betlému
 Přijďte si zazpívat na třetí adventní 

neděli koledy u slámového betlému na 
nádvoří třebíčského zámku. 

 6. ledna 2018, 17 hodin, Kamenný 
sál

Derniéra výstavy 
Tříkrálový koncert,na kterém vystoupí 

soubor z rakouského Vössendorfu.  

Akce pro školy
4. prosince - 22. prosince 2017, mul-

tifunkční sál
 Vánoční program pro školy: Nastá-

vá vánoční čas

Městská knihovna
 Sobota 2. prosince 2017
 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
 LiStOVáNí/ Lichožrouti/ PAVEL 

ŠRUT A GALINA MIKLÍNOVÁ
 14:00 sál hudebního oddělení
 15:00 pobočka Modřínová
 
 ŠPAČCI VE FRA KU III. / EVA 

ŠPAČKOVÁ
 16:30 sál hudebního oddělení
 Představení a autogramiáda třetí knihy 

Evy Špačkové, vánoční dílničky.

 SKLÁDÁME Z PAPÍRU S KA TE-
ŘINOU GRULICHOVOU

 15:00 dětské oddělení. Kouzelné 
papírové skládačky nadchnou nejen děti, 
ale i dospělé.

 Vánoční přání s Monikou Kabelkovou
 16:00 pobočka Modřínová. 

 Pátek 1. prosince, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení

 Dvorkaři - Adventní podvečer s 
vůní punče

 Hudební vystoupení skupiny Dvorkaři 
navodí předvánoční atmosféru lidovými 
písněmi různých evropských národů.

 Pondělí 4. prosince, 9 h., sál hudeb-
ního oddělení.

 PERLY SVĚTOVÉ ARCHITEKTU-
RY. 10. ČÁST. SOUDOBÁ ARCHI-
TEKTURA  / ING. ARCH. LUBOR 
HERZÁN

 Úterý 5. prosince, 15 h., pobočka 
Modřínová

 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  SPO-
JENÁ S VYSTOUPENÍM DĚTÍ ZE 
ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ A MŠ NA 
KOPCÍCH

 Středa 6. prosince, 10:00, pobočka 
Modřínová

 PASOVÁNÍ NEJMENŠÍCH ŽÁČ-
KŮ ZE ZŠ CYRILOMETODĚJSKÁ 
NA ČTENÁŘE

 Čtvrtek 7. prosince, 17:00, sál 
hudebního oddělení.

 GALIMARD A NOVÝ ŽIVOT VE 
FRA NCII / LENKA  CHALUPSKÁ

 
 Pátek 8. prosince, 17:00, sál hudeb-

ního oddělení. 
 Jiří Mahen – spisovatel a knihov-

ník/ Mgr. Jana Černá
 135. výročí narození Jiřího Mahena, 

přednáška Mgr. Jany Černé.

 Neděle 10. prosince, sál dospělého 
oddělení, 1. P.

 Adventní neděle pro rodinu
 Sváteční hudební dárky věnuje knihov-

na všem čtenářům a návštěvníkům v roce 
2017.

 VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ SE SLUN-
KEM

 15:00 Vánoční písně a koledy pro 
celou rodinu zazpívají děti pěveckého 
sboru Slunko Třebíč, pod vedením Hele-
ny Noskové.

 16:00 Otisk svátečních tónů harfy 
Anny Kolaříková a violy Evy Kotrbové 
bude jistě v každém doznívat i o Štědrém 
večeru.

 Pondělí 11. prosince, 9:00, sál 
hudebního oddělení.

 ZAHRA NIČNÍ MISE OČIMA 
VOJENSKÉHO KA PLANA / Mgr. 
PETR NĚMEC

 Přednáší kpt. Mgr. Petr Němec z 22. 
vojenské základny vrtulníkového letec-
tva Náměšť nad Oslavou. 

 Úterý 12. prosince, 17:00, sál hudeb-
ního oddělení.

 S Josefem Ladou o Josefu Ladovi 
 Vzpomínkový večer s vnukem známé-

ho spisovatele, malíře a rodáka z maleb-
ných Hrusic. 

 Středa 13. prosince, 16:00, pobočka 
Modřínová

 SLUNKO ZPÍVÁ KOLEDY
 Tradiční předvánoční vystoupení 

nejmenších Sluníček.

 Čtvrtek 14. prosince, 16:30, sál 
hudebního oddělení

 ARCHITEKTURA  V ČESKÝCH 
ZEMÍCH VČERA  A DNES. 9. ČÁST. 
Památky UNESCO v českých zemích 
II. / ING. ARCH. LUBOR HERZÁN

 Poslední z cyklu přednášek. 

 Pátek 15. prosince, 8:15 a 10:00, 
pobočka Modřínová

 PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKY s vče-
lím voskem / Karel Štveráček

 Sobota 16. prosince, 9:00 až 11.30, 
pobočka Modřínová

 V dílničkách si děti spolu s rodiči 
vyrábí ozdoby a svíčky ze včelího vosku, 
ale také přáníčka a jiné vánoční dekora-
ce. 

 Pondělí 18. prosince, 9:00 hod., sál 
hudebního oddělení.

 VÁNOČNÍ hudební SOUBOJ S 
PAMĚTÍ / JAN BUKOVSKÝ

 
VÝSTAVY:

 Petr Horálek: Vzácné chvíle pod 
hvězdným nebem

 Do 22. prosince, knihovna Hasskova, 
sál hudebního oddělení

Výstava velkoformátových fotografi í, 
který se specializuje na snímky kosmu.

 Lodě a letadla
 4. prosince 2017 – 31. ledna 2018, 

pobočka Borovina
Rádiem řízené modely lodí, polomake-

ty skutečných lodí, rádiem řízené mode-
ly letadel. 

 VÝSTAVA PRA CÍ ŽÁKŮ ZE ZŠ 
Benešova 

 1. - 29. prosince 2017, pobočka 
Modřínová

Pořady pro školy

Klub seniorů
Pátek 1. 12. v 15.00 – Národní dům, 

velký sál
MIKULÁŠSKÁ TAN. ZÁBAVA
 K tanci hraje KS KVARTET.

Úterý 19. 12. ve 14.00 – Národní 
dům, velký sál

VÁNOČNÍ POSEZENÍ

Středa 6. prosince 2017
TRA PAS NEPŘEŽIJU! aneb TEN 

ŘÍZEK NEZVEDEJ

 Pondělí 11. prosince 2017 - diva-
dlo Pasáž

ZAČAROVANÝ LES

 Čtvrtek 14. a pátek 15. prosince 
2017 – Národní dům 

 VÁNOČNÍ POHÁDKA 
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videoBoS - videozáznam Vašeho svateb-
ního dne, maturitního plesu, firemní 
prezentace. Letecké video a foto z 
kvadrokoptéry. Studiové zpracování 
- střih, obrazové efekty. Přepis a zpra-
cování videa - rodinných nahrávek (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 :-)  

Kosmetické studio Alena Toufarová,
Hotel ATOM Třebíč,3. patro.
Kosmetické ošetření nejvyšší kvality.
Čištění pleti ultrazvukem, masáže, 
spec.masky, barvení řas a obočí, depi-
lace, líčení.
Laserterapie: akné, kuperose-červené 
žilky, opar, alergická dermatitida, 
vyrážka, jizvy, strie, padání vlasů, 
regenerace pleti a vyhlazení vrásek.
IPL: trvalé odstranění chloupků, 
pigmentových skvrn, omlazení a 
zpevnění pleti.
Dárkové poukazy, možnost zaslání na 
e-mail. 
Prodej kosmetiky Etre Belle a dárk-
ových balíčků.
Tel: 604 177 752, 
kosmetika.toufarova@seznam.cz

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

Manžel na hodinku - správa a údržba 
bytů, domů, kanceláří, opravy, montáže 
a demontáže, zahradní práce atd.  
www.manzel-na-hodinku.cz, 
tel. 721 426 339.

Překlady a tlumočení 

Hodinový manžel

Náplně do tiskáren

Kosmetika
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

Zaměstnání

Nemovitosti

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

Doučování z ČJ. Tel.:732 655 355

L E K T O R K A angličtiny HLEDÁ 
urychleně P O D N Á J E M pokoje. 
Dohoda. T: 775 111 450, 
9yyy9@email.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 bankovky, 
reklamní cedule, vyznamenání, nože, 
šperky, stříbrné předměty, příbory, hračky,  i 
celou pozůstalost. Dobře zaplatím. Tel. 603 
146 473

Práce z domu 10-25 tis.měs. Info na 
www.prijemextra.cz/flexibilne

Hledáme řidiče pro chladírenský nebo 
plachtový návěs. Pro vnitro nebo EU, C+E 
podmínkou. Možnost každého dne doma. 
Velmi dobré platové podmínky. 
ROB TRANS s.r.o. T: 604 860 686

Hledám dlouhodobý pronájem bytu 1+1. 
Tel.: 606 262 668

TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

33%
KABÁTY

www.modaprostejov.cz

Právě nyní jsme pro Vás zlevnili všechny dámské a pánské
kabáty Móda Prostějov o skvělých 33%! Stále nabízíme
velký výběr obleků a košil ve všech velikostech! A pozor!
Akce navíc! Všechna dámská trička likvidujeme s 50 %
slevou. Přijďte! Určitě si vyberete! Těšíme se na Vás!

MÍNUS

TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

33%
KABÁTY

www.modaprostejov.cz

Právě nyní jsme pro Vás zlevnili všechny dámské a pánské
kabáty Móda Prostějov o skvělých 33%! Stále nabízíme
velký výběr obleků a košil ve všech velikostech! A pozor!
Akce navíc! Všechna dámská trička likvidujeme s 50 %
slevou. Přijďte! Určitě si vyberete! Těšíme se na Vás!

MÍNUS
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Mezi nejúspěšnější kolektivní spor-
ty v Třebíči určitě aktuálně patří base-
ball. Pálkovací hra, jejíž populari-
ta prudce roste, má ve městě víc než 
třicetiletou tradici a největší boom 
klub Nuclears zaznamenal před šes-
ti roky s otevřením nového basebal-
lového stadionu v areálu Na Hvězdě. 
Od té doby mohli diváci na Vysočině 
vidět nejen nejlepší české týmy, ale 
také několik evropských šampioná-
tů a exhibiční utkání české seniorské 
reprezentace se čtvrtým nejlepším 
výběrem světa, celkem Tchaj-wanu.

Třebíčské sportoviště se také dostá-
vá na televizní obrazovky, jako třeba 
při přímém přenosu letošního fi ná-
le Českého baseballového poháru, v 
němž muži Nuclears jen těsně pod-
lehli jednadvacetinásobným mistrům 
ČR, Drakům Brno. Není proto divu, 
že baseball láká stále nové zájemce, a 
hřiště Na Hvězdě opravdu žije trénin-
ky a zápasy všech věkových katego-
rií po celou sezónu. Jen přes zimu se 
všech dvanáct týmů stěhuje do tělo-
cvičen v přilehlých školách.

„Lidé si zvykli, že hlavně naše mládež 
vozí pravidelně medaile z republikových 
šampionátů a dalších turnajů,“ říká 
předseda klubu Jan Urbánek. „Také 
v letošní sezóně jsme mohli slavit, a to 
hned třikrát. Včetně mistrovského titu-
lu starších žáků,“ doplňuje výčet čers-
tvých trofejí Urbánek. Dobrou školu 

třebíčského baseballu dokládá také 
to, jak se odchovancům Nuclears daří 
prosazovat se v reprezentacích a dal-

SVŮJ velký turnaj v baseballu mají už i osmileté děti. Na First Cup se z celé republiky probojují kvalifi kacemi jen ti nejlepší. První 
zkušenosti zde sbírají i hráči Nuclears. Jejich starší kamarádi z klubu už hrají i na mistrovství světa. Foto 2x: Robert Vávra

Zábava, ale taky mimořádná 
příležitost, to je baseball

ších výběrech.
„Neznám jiný kolektivní sport, se 

kterým by se mohly děti už ve dvanác-
ti letech podívat do celého světa.“ Říká 
Roman Veselý, jeden z rodičů, jehož 
syn si letos zahrál na mistrovství svě-
ta žáků na Tchaj-wanu. Z Třebíče při-
tom na šampionát cestovalo hned 
pět hráčů. Kroky dalších baseballistů 
Nuclears pak mířily na turnaje po celé 
Evropě, ale také například na Světo-
vou sérii Junior League do USA.

Děti začínající s baseballem v dresu 
Nuclears tak mají vedle sebe vzory a 
motivaci pro svůj další rozvoj. Své 
místo zde ale najdou i ti, pro které je 
cesta na hřiště hlavně zábavou a zají-
mavou náplní volného času, se spous-
tou kamarádů. „V přípravce, do které 
chodí předškolní děti už od tří let, ne-
jde o žádné vrcholové pojetí sportu, ale 

především o komplexní rozvoj pohybo-
vých dovedností,“ říká k náplni a poslá-
ní týmu těch nejmenších sportovní 
manager Pavel Jozek a dodává: „Jsme 
jedním z mála klubů v České republi-
ce, kde fungují týmy ve všech věkových 
kategoriích. Noví zájemci se k nám 
můžou přidat kdykoliv během roku. 
Prvních šest měsíců přitom ani nepla-
tí žádné příspěvky, a přípravka je zcela 
zdarma. Takže všichni mají dost času 
si vyzkoušet, jestli je baseball opravdu 
chytne. Většina dětí po prvních trénin-
cích už v klubu zůstane…“

Chcete si hru vyzkoušet? Žáci tře-
bíčských základních škol k tomu 
budou mít příležitost také na tra-
dičním Mikulášském turnaji, kte-
rý pro děti Nuclears pořádají 1. pro-
since 2017. Nebo napište na e-mail: 
nuclears@nuclears.cz. -mič-
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel.: 776 143 134

 2. 12. Vladislav, ČD - Práchov-
na - Halířka - Koněšín - Radarka 
- Studenec, ČD (16 km). Odjezd 
z Třebíče vlakem z hl. n. v 8.39 (z 
Boroviny v 8.25). Návrat vlakem ze 
Studence v 15.01, 16.58.

 9. 12. Dolní Smrčné - Hor-
ní Smrčné - Bílá hora (659 m) - 
Kamenice u J. - Bítovčice (14 km). 
Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v 
9.25 (z Boroviny v 9.29). Návrat vla-
kem z Bítovčic 15.45.

 14. 12. Promítání fotek z Kyr-
gystánu z cesty v srpnu 2017 
s komentářem - T. Kliment, J. Koláč-
ková a L. Tomáš. Od 16 hod. na 
turistické základně KČT Třebíč.

 26. 12. Štěpánský pochod, 
vánoční výšlap, start v Třebíči na 
Karlově náměstí od sochy Cyrila a 
Metoděje v 8.30 hod, trasy 12, 18 
a 21 km. Společně po trase Třebíč 
- Lubí - Ptáčov - Hostákov (8 km). 
Zpátky: a) do Vladislavi na vlak (12 
km), odjezd 11.07, 13.07, 15.10, 
17.06, b) přes Strážnici, kolem Kla-
půvky a Trnavy do Třebíče (18 km), 

c) přes Vladislav a Hluboček do Tře-
bíče (21 km).

 29. 12. Rozloučení s rokem 2017 
– Od 15 hod. na turistické základně 
u Babáku. Zdarma bude nachystá-
no menší občerstvení a pití. Každý 
může donést i něco svého, vánoční-
ho i nevánočního, pro ostatní.

 30. 12. Jaroměřice nad Rokyt-
nou nebo Blatnice - (Ohrazenice - 
Příštpo) - Stříbrná hora - Myslibo-
řice - Svatocheň (11 nebo 16 km). 
Ve 14 hodin účast na setkání v lese 
Svatochni, u starobylého památné-
ho dubu. Zde bude opékání buřtů a 
přípitek. Odjezd autobusem z Třebí-
če AN v 8.45, (zastavuje i žel. stanice 
a Znojemská). Návrat objednaným 
busem v 17 hod.

 
31. 12. Na Pekelňák, trasu si kaž-

dý volí sám, sraz u rozhledny v 11 
hod. Zakončení asi ve 13 hodin, s 
posezením v Třebíči Pod Hrází, kde 
bude nachystáno pohoštění.

 31. 12. Výstup na Javořici s Vlas-
tou Javořickou „Za studenský 
knofl ík“, turistický pochod (pěší, 
lyže, cyklo, kůň), start libovolný, cíl 
Javořice (10 - 19 km) – v cíli 12.00 
- 15.00 hodin. -zt-

Pozici vytrvalostní jedničky potvr-
dil při 49. ročníku Běhu Libušiným 
údolím Michael Jakůbek z pořádají-
cího Spartaku Třebíč. 

Cestu k vítězství mu usnadnila neú-
čast pětinásobného vítěze a traťo-
vého rekordmana Josefa Rygla, ale 
Jakůbkův čas 15:30 min, dosažený 
na čtyři a půl kilometru dlouhé trati 

memoriálu Milana Werla, naznačuje, 
že pokud by Rygl, pronásledovaný 
letos zraněními achilovky, do závodu 
nastoupil, nemusel by jeho traťový 
rekord 14:50 min z roku 2012 vůbec 
nic znamenat. Při všech ostatních 
svých vítězstvích běžel totiž poma-
leji, než devatenáctiletý Jakůbek při 
svém letošním sólu. 

Michael Jakůbek je po Libušině 
údolí běžeckou jedničkou

Rozloučení s letošní triatlono-
vou sezónou proběhlo v Olomouci. 
Slavnostní galavečer se uskutečnil 
v pátek na sv. Martina v příjemném 
prostředí Clarion Congress Hotelu. 
Zajímavým programem vtipně pro-
vázel sportovní komentátor České 
televize Tomáš Budka. Vedle oceně-
ní umístěných závodníků v Českém 
poháru 2017 byli vyhodnoceni a 
oceněni trenéři, pořadatelé jednotli-
vých pohárových klání a rozhodčí. 

Na pódium mezi vyhodnocené 
sportovce vystoupili také zástupci 

třebíčského oddílu triatlonu Tomáš 
Kříž a Petr Mejzlík. Oba shodně 
převzali ocenění za druhá místa ve 
svých věkových kategoriích. Tomáš 
Kříž mezi dorostenci 16-17 let a Petr 
Mejzlík mezi muži 55-59 let. Za nej-
lepší triatlonovou akci sezóny byl 
vybrán závod světové série s názvem 
Karlovy Vary 2017 ITU World Cup. 
Trenérem roku se stal Luboš Bílek. 
A anketu Král triatlonu potřetí za 
sebou ovládla Vendula Frintová. 
Druhé místo obsadil Jan Čelůstka a 
třetí příčku Petr Soukup. -tz-

Kříž s Mejzlíkem v Olomouci

OCENĚNÍ Petr Mejzlík (vlevo) a Tomáš Kříž.  Foto: archiv –pm-

Svěřenec trenéra Březny tak sym-
bolicky dovršil to, co začal na jaře v 
Lorenzových sadech, kde doběhl tře-
tí, a zároveň nejlepší z Třebíčáků, což 
pokračovalo druhým místem na Vel-
ké ceně na 10 km na dráze (opět nej-
lepší z domácích běžců), a co ukazo-
valo každé prvoligové kolo, při nichž 
Jakůbek pokaždé míchal pořadím 
dlouhodobých okresních tabulek ve 
všech vytrvaleckých disciplínách. 

Zatímco hlavní závod se drží své 
dlouholeté trati, v kategorii žen byla 
trať prodloužena na úroveň mužů 
(vítězkou se stala Lenka Blažková), 
a dorost i starší žáci se proběhli po 
zbrusu nové trati, vracející se do cíle 
u Máchova jezírka cestičkou v úbočí 
Strážné hory (vítězem se stal Tade-
áš Janík). Závodu, kterým se atleti 
Spartaku Třebíč každoročně loučí 
se sezonou, se zúčastnilo 174 běžců 
a běžkyň, včetně nesoutěžního běhu 
atletické školky.   

Z výsledků: Memoriál Milana 
Werla 4,5 km: 1. Jakůbek (Spar-

tak Třebíč) 15:30, 2. Vrba (Stude-
nec) 16:38, 3. Trutna (Sokol Velké 
Meziříčí) 16:53 – 4,5 km: 1. Blaž-
ková (Třebíč) 21:32, 2. Kaldová 
(Spartak Třebíč) 21:40, 3. Pátková 
(SDH Budišov) 22:06. Dorost 2,2 
km: 1. Janík 6:59, 2. Grulich 7:43, 
3. Fučík 7:48 - 1. Procházková 8:10, 
2. T. Jonášová 8:53, 3. S. Jonášová 
9:10. Starší žáci 2,2 km: 1. Michá-
lek 7:50, 2. Caha 8:35. Starší žáky-
ně 1,2 km: 1. Sázavská 5:07. Mlad-
ší žáci 1,2 km: 1. Trojan 3:56, 2. 
Mrákota 4:15, 3. Caha 4:18. Mladší 
žákyně 800 m: 1. Fučíková 2:32, 2. 
Dvořáková 2:34, 3. Mitisková 2:35 
(všichni Spartak Třebíč). Příprav-
ka starší 600 m: 1. Rousek (ZŠ 
Náměšť, Husova) 2:02, 2. Kratochvíl 
(Spartak Třebíč) 2:02, 3. Hošťálek 
(ZŠ Náměšť, Husova) 2:03 - 1. Tep-
lá 1:57, 2. Jurková 2:02, 3. Staňko-
vá 2:05. Přípravka mladší 400 m: 
1. Svoboda 1:21, 2. Pospíšil 1:22, 3. 
Kotačka 1:23 – 1. Coufalová 1:23, 2. 
Bednářová 1:24, 3. Kolmanová 1:24 
(všichni Spartak Třebíč).  -miz-
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Volej:
739 267 107Hledáš i ty

dobrou práci?

Dagmar 
Benešová
v zámeènické dílnì
FRAENKISCHE CZ
pracuje jako vedoucí 
servisu forem
od roku 2016

fraenkische_inz_trn_205x308.indd   1 24.11.2017   9:43:45


	12tn01
	12tn02
	12tn03
	12tn04
	12tn05
	12tn06
	12tn07
	12tn08
	12tn09
	12tn10
	12tn11
	12tn12
	12tn13
	12tn14
	12tn15
	12tn16
	12tn17
	12tn18
	12tn19
	12tn20
	12tn21
	12tn22
	12tn23
	12tn24
	12tn25
	12tn26
	12tn27
	12tn28
	12tn29
	12tn30
	12tn31
	12tn32

