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Chovatelé pořádají 
výstavu

Český svaz chovatelů Základní orga-
nizace Třebíč 1 pořádá v sobotu 17. a 
v neděli 18. února zimní výstavu holu-
bů a prodejních králíků v chovatelském 
areálu na Stařečce v ulici V. Nezvala 
v Třebíči. Pro veřejnost bude výstava 
přístupná v sobotu od 10  do 17 hodin 
a v neděli od 7 do 11 hodin. Souběžně 
se koná v neděli i trh zvířat.  -zt-

Průvodce přiblíží 
Rumunsko

Česká křesťanská akademie - míst-
ní pobočka Třebíč a Katolické gym-
názium Třebíč pořádají besedu s 
průvodcem Jaroslavem Ozzy  Zema-
nem ve středu 7. února od 18 hodin 
v aule Katolického gymnázia v Tře-
bíči. Má název Rumunsko, přírodní 
a historické zajímavosti.  -zt-

Erik Tabery bude 
besedovat v Béčku

Beseda s novinářem Erikem 
Taberym se uskuteční ve středu 21. 
února od 18 hod v prostorách tře-
bíčského hudebního klubu Béčko na 
konci ulice Vítězslava Nezvala, Dis-
kutovat se bude nad jeho loni vyda-
nou knihou „Opuštěná společnost. 
Česká cesta od Masaryka po Babiše“, 
ale i o všem, co se od jejího dopsání 
nejen v české společnosti stalo.    

 -zt-

Proti rozpočtu města Třebíče 
se postavil Jaromír Barák z hnu-
tí Třebíč Občanům, schválení 
nezabránil. 

� Antonín Zvěřina

Rozpočet na rok 2018 schválilo 
zastupitelstvo města na lednovém 
zasedání. Úvodní zprávu přednesl 
starosta Pavel Janata (KDU-ČSL). 
„Bez jeho schválení nelze existovat, i 
když jsme první měsíc pracovali s roz-
počtovým provizoriem,“ upozornil. 

Připomněl, že na rozpočtu se zača-
lo pracovat již v srpnu loňského 
roku. „První větší jednání se odehrálo 
10. listopadu, kdy členové rady, vedou-
cí jednotlivých odborů a předsedkyně 
finančního výboru celý rozpočet prošli 

Rozpočet zastupitelé schválili
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: Tradiční Tříkrálová sbírka začala tradičně v Třebíči na Karlově náměstí. Nechyběly tam děti, které se 
s představiteli Třech králů a Svaté rodiny vyfotografovali. Foto: Antonín Zvěřina  

a navrhli některé úpravy,“ poukázal 
Janata. 

Na počátku ledna rozpočet pro-
bral rozšířený finanční výbor. Jana-
ta vysvětlil, že součástí rozpočtu 
je částka určená na dofinancování 
evropských dotací a seznam akcí nad 
jeden milion korun. 

„Rozpočet jsme dali podle zákon-
né lhůty k nahlédnutí, a nedostali js-
me k němu žádné připomínky,“ uvedl 
Janata. Netajil, že rozpočet je sesta-
vený jako schodkový. Schodek je 

pokrytý penězi našetřenými v minu-
lých letech. 

„Zčásti hodláme čerpat úvěr ve výši 
40 milionů korun z částky 150 milio-
nů korun, která je k dispozici, zbytek 
v následujících letech,“ podotkl Jana-
ta. Předsedkyně finančního výboru 
Julie Dolejší (KSČM) informovala 
zastupitele, že tato instituce doporu-
čuje rozpočet schválit. Proti rozpoč-
tu se postavil Jaromír Barák (Třebíč 
Občanům).

 (Pokračování na str. 3)

Provoz - příjmy 599 085 výdaje  516 513  rozdíl        82 572
Investice - příjmy     20 000 výdaje  240 972  rozdíl   -220 972
                                                                                  Rozdíl celkem  -138 400

Rozpočet města Třebíč 2018 v tis. Kč
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Ekotechnické centrum Alternátor 
v Třebíči připravilo nový komentova-
ný program na své unikátní projekční 
kouli. Nese název „Malá doba ledová“. 
Věnuje se teplotním anomáliím mezi 
14. až 19. stoletím. 

Nezabývá se však pouze nezvyklý-
mi přírodními jevy, ale přináší na toto 
období komplexní pohled i z hlediska 
vývoje společnosti, zemědělství, politi-
ky či kultury. Návštěvníci se tak dozvě-
dí, nakolik s malou dobou ledovou 
souvisela Velká francouzská revoluce, 
či pohádka o Jeníčkovi a Mařence, co 
zapříčinilo hladomor v Irsku, jak Evro-

pu ve 14. století zdecimoval mor, nebo 
proč jsou Stradivariho hudební nástro-
je tak výjimečné. Nechybí ani zamyš-
lení nad tím, zda se malá doba ledová 
může opakovat.

Projekci lze v Alternátoru navští-
vit každý všední den ve 14.30 hodin, 
v sobotu v 10.30, 13.30 a 15.30 hodin. 
V neděli se nepromítá. Návštěvníci se 
mohou domluvit, zda chtějí zhlédnout 
právě Malou dobu ledovou, nebo další 
komentovaný program Vesmírné sed-
mičky, či všeobecnou projekci, zahr-
nující nejzajímavější datasety.  -zt-

V Alternátoru připomínají 
malou dobu ledovou

Vystoupí biotronik
V rámci Duchovní Univerzity 

Bytí se uskuteční v Třebíči v nedě-
li 18. února přednáška biotronika a 
filosofa Tomáše Pfeiffera. Koná se 
v budově základní školy Benešova 
585. Začíná v 17 hodin. Návštěvníci 
si mohou připravit ústní i písemné 
dotazy. -zt-

Řidiče v Třebíči čekají 
dopravní omezení. Musí se při-
pravit na objížďky.
� Antonín Zvěřina

Město plánuje v letošním roce dal-
ší dopravní investice, kromě opra-
vy Bráfovy ulice, kterou zahájí na 
počátku dubna Kraj. Na křížení ulic 
Jungmanova a Bedřicha Václavka, 
v souvislosti s akcí a s vyznačením 
objízdných tras, vznikne provizorní 
kruhový objezd. 

Již brzy začne přestavba místní 
komunikace v Poušově, v délce 450 
metrů. Tam se bude také rekonstru-
ovat veřejné osvětlení, budovat nový 
most přes mlýnský náhon a nová 
autobusová zastávka, s dokonče-
ním do prázdnin. Na akci v příštích 

letech naváže výstavba nového mos-
tu přes řeku Jihlavu a rekonstrukce 
navazujících komunikací ve směru 
do Týna i do Boroviny.

Na křižovatce ulic Hrotovická a 
Spojovací plánuje radnice instalovat 
nové semafory. Toto opatření je jedi-
nou efektivní formou řešení kolon v 
této oblasti před zahájením stavby 
obchvatu Třebíče.

Radnice má také v plánu rozšířit 
parkovací plochy na autobusovém 
nádraží. Jedná se o úpravu plochy u 
bývalého nástupiště E, kde podél-
ná parkovací stání přebuduje na šik-
má a odtěží stávající široký chodník 
v délce 70 metrů. Získá tím patnáct 
nových parkovacích míst.

Další významnou investicí bude 
vybudování podchodu pod silnicí 
I/23 v ulici Sucheniova. Jedná se o 

výstavbu mimoúrovňového křížení 
cyklostezky a chodníku. Podchod 
bude postaven odtěžením materi-
álu z prostoru stávajícího průtahu, 
konstrukce bude železobetonová. 
„Obousměrný provoz bude zachovaný 
vždy v jedné části vozovky,“ informo-
val místostarosta Vladimír Malý. 

Také parkoviště na Komenského 
náměstí se dočká vylepšení. Město 
tam nechá vybudovat SPINWIRE 
parkoviště – takzvané chytré parko-
viště. Plocha bude vybavena pod-
zemními detektory přítomnosti 
vozidel.

Součástí budou také elektronické 
informační tabule na příjezdových 
komunikacích i možnost dálkové 
kontroly naplněnosti parkoviště přes 
mobilní telefon a oprava povrchu 
parkoviště.

V Poušově přestaví most

VÝTĚŽEK VÁNOČNÍ SBÍRKY ve výši 41.676 korun ve formě symbolického 
šeku předal třebíčský starosta Pavel Janata předsedkyni spolku MÍŠA&MÍŠA 
Haně Nejedlé. „To je poprvé od založení spolku před šesti lety, kdy dostáváme 
výtěžek z nějaké sbírky,“ netajila radost Nejedlá. Spolek funguje v Třebíči od roku 
2012 a jeho hlavním posláním je pomoc handicapovaným lidem začlenit se mezi 
zdravé lidi. Pořádá různé společenské akce, módní přehlídky, country bály a ple-
sy a také se podílí na svatebním veletrhu. Výtěžky z těchto akcí, dary od sponzo-
rů a obchůdek s vlastnoručně vyrobenou keramikou jsou jediné příjmy třebíčského 
spolku. Svatební veletrh z důvodu rekonstrukce náměšťského zámku spolek letos 
nepořádá. Foto: Antonín Zvěřina

Zisk pomůže handicapovaným

Město buduje 
chráněné bydlení

Do konce roku vyroste v Třebíči 
nové chráněné bydlení v Demlově 
ulici v sídlišti Horka-Domky. Inves-
tiční akce v předpokládané hodno-
tě čtrnáct milionů korun zahrnuje 
přestavbu budovy bývalé oční školy. 
Součástí přestavby je změna vnitřní 
dispozice objektu, zateplení budovy, 
bezbariérové úpravy, nové rozvody, 
vnitřní vybavení i úpravy venkovních 
ploch včetně osvětlení. -zt-

Začnou sloužit 
nové toalety

Na nové toalety se mohou těšit již 
brzy návštěvníci třebíčského Kar-
lova náměstí. Ty budou postaveny 
na dolní straně, stávající se uzavřou. 
Součástí stavby budou nové rozvo-
dy vody, kanalizace, elektroinstalace 
a vzduchotechniky, sociální zařízení 
pro ženy, muže, přebalovací kabinka, 
zázemí obsluhy a sklad. -zt-

Rada města Třebíče stanovila pra-
vidla pro regulaci politické reklamy 
v komunikačních kanálech Měs-
ta. Zakazuje politickou reklamu i 
odkazy na politické stránky jednot-
livých stran a hnutí. Starosta Pavel 
Janata uvedl, že se jedná zejména 
o informace umísťované na sociál-
ních sítích. 

„Bohužel, v poslední době nastala 
situace, kdy jistý politický subjekt pra-

vidla zákazu nerespektuje. Zneužívá 
městský Facebook k vlastní propaga-
ci. To nechceme připustit,“ naznačil 
Janata. 

Doplnil, že i tyto stránky mají 
sloužit k informacím o městě, niko-
li k politice. „Nenašli jsme u tohoto 
subjektu pochopení, a proto rada měs-
ta rozhodla o pravidlech,“ pozname-
nal Janata.  -zt-

Politika na Facebook nepatří

Stadion bude mít 
nové připojení 

Zimní stadion v Třebíči bude při-
pojený na centrální zásobování tep-
lem. Využívat se budou i koogene-
rační jednotky. Starosta Pavel Janata 
vysvětlil, že primárním zdrojem tepla 
pro stadion je odpadní teplo z chla-
zení. 

„To ale nestačí. V současné době má 
areál k dispozici ještě plynovou kotel-
nu, která je za hranicí životnosti. Její 
obnovení by bylo finančně nevýhodné. 
Nyní plynovou kotelnu nahradí připo-
jení na centrální zásobování teplem, na 
náklady poskytovatele služeb,“ pouká-
zal Janata.    -zt-

Podporují výstavbu 
rodinných domů

Město nezapomíná na výstavbu 
rodinných domů. Sítě pro výstav-
bu 33 rodinných domů se vybudu-
jí v oblasti Brněnská západ a bude 
zahájeno zasíťování pro výstavbu 39 
rodinných domů v lokalitě Vltavín-
ská. Také v průmyslové zóně v Rafa-
elově ulici se bude budovat nová 
infrastruktura, v předpokládané ceně 
dvacet milionů korun.  -zt-

Počet parkovacích míst, problém 
se dotýká Třebíče zejména v centru 
města. Z plánované výstavby parko-
vacího domu v proluce v Otmarově 
ulici poblíž kostele Proměnění Páně 
definitivně sešlo.  

„Cena činila zhruba 49 milionů 
korun, což bylo pro město neúnos-
né. Jedno parkovací stání při navýše-
ní o jedno patro by vyšlo na 500 tisíc 
korun,“ vysvětlil místostarosta Vla-
dimír Malý. 

Z toho důvodu dojde v těchto 

místech pouze ke zpevnění povr-
chu stávajícího prostoru. „Nová stu-
die počítá s navýšením parkovacích 
míst na ploše za zimním stadionem,“ 
podotkl Malý. Mělo by se jednat o 
střešní parkování s nájezdem. 

K rozšíření parkovacích míst do-
jde letos na autobusovém nádraží. 
Tam se změní v jednom úseku 
podélné parkování v příčné parko-
vání šikmé. Nesníží se počet míst 
zastávek autobusů. Akce si vyžádá 
asi milion korun. -zt-

Parkovací dům nebude
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Rozpočet zastupitelé schválili
(Dokončení ze str. 1)

„Připadá mi úsměvné, že většinou se 
schválí schodkový rozpočet, a nakonec 
skončí přebytkem,“ konstatoval. Pole-
mizoval, zda je rozpočet správně při-
pravený, když dochází k takovým 
závěrům. Dále mu vadil příspěvek na 
městskou hromadnou dopravu, kte-
rý považuje za přemrštěný.

Za nedostatečnou považuje po-
ložku na projektovou dokumen-
taci úpravy Karlova náměstí. Pou-
kázal i na to, že v rozpočtu se 
nepočítá s výstavbou parkovacího 
domu v proluce v Otmarově ulici. 

Janata ve schodkovém rozpočtu s 
následným přebytkem neviděl nic 
závažného. „Tak nám to určuje i pří-
slušná legislativa, kdy přebytkové pení-

ze použijeme na krytí schodkového 
rozpočtu v dalším roce,“ poznamenal 
Janata.

Pokud jde o městskou hromad-
nou dopravu, Město musí dodržo-
vat smluvené závazky. „Revitalizace 
náměstí nespadá do jednání o rozpoč-
tu, a parkovací dům v Otmarově ulici 
zatím není možné z cenových důvo-
dů realizovat,“ odpověděl Barákovi 
Janata. Barák se s tímto vysvětlením 
neztotožnil. 

Zastupitelstvo rozpočet schváli-
lo 21 hlasy z 25 přítomných, dva 
zastupitelé se zdrželi, a společně 
s Barákem proti rozpočtu hlasoval 
Rostislav Štork - také z hnutí Třebíč 
Občanům.

První letošní výstava v galerii Tym-
panon v třebíčském zámku nese 
název Horácká architektura a kro-
je, a představí méně známou tvor-
bu třebíčského výtvarníka Hynka 
Luňáka. Vystavená díla pochází z 50. 
let 20. století a dokumentují lidovou 
architekturu a kroje Horáckého regi-
onu. Expozice potrvá do neděle 11. 
března. -zt-

Představují Luňáka

Hynek
Luňák

Za využívání městského bytu 
budou platit víc nájemníci 
s nejnižším nájmem. 
� Antonín Zvěřina

Město Třebíč zvýší nájemné 
v bytech ve svém vlastnictví. Nejed-
ná se ovšem o plošné zvýšení nájem-
ného, nýbrž pouze u bytů s nej-
nižším nájmem, nebo v těch, kde to 
umožňuje nájemní smlouva. 

Znamená to, že se zvýší o 20 pro-
cent cena za metr čtvereční v bytech, 
kde nájem nedosahuje částku 19 
korun za metr čtvereční. To může 
město učinit pouze jednou za tři 
roky. Nájemné se navýší v bytech o 
výši inflace o 2,5 procent u bytů, kde 
výše nájemného přesahuje 19 korun 
a nedosahuje 44 korun za metr čtve-

reční. U ostatních bytů se nájemné 
zvyšovat nebude. 

„Nájemné v městských bytech se růz-
ní, a my se snažíme tyto rozdíly čás-
tečně vyrovnat,“ informoval starosta 
Pavel Janata. Upozornil, že nájem-
ní smlouvy se uzavíraly v různých 
obdobích, kdy byly stanoveny pro 
jejich výši různá pravidla. 

Vysvětlil, že některé smlouvy Měs-
to uzavřelo na dobu určitou, a jiné 
i na dobu neurčitou. V některých 
město sjednalo inflační doložku o 
navýšení nájemného.

 „Nevím, co bylo spouštěcím mecha-
nismem, ale o rozdílech se začalo mezi 
nájemci mluvit,“ přiznal Janata. 

Netajil, že tedy nebyl důvod se tím 
do této doby zabývat. „Ty signály js-
me začali zaznamenávat zhruba před 

rokem, z jednoho domu s pečovatel-
skou službou,“ uvedl Janata. Tam si 
obyvatelé začali stěžovat na rozdíly.

„Je to dané tím, že smlouvy se oprav-
du uzavíraly za různých podmínek,“ 
nastínil Janata. Netajil, že se uskuteč-
nila pečlivá analýza, ale i tak Město 
nemá v současné době nástroje, jak 
nájemné zcela srovnat. V některých 
případech, kde tuto možnost má, by 
se jednalo o necitlivý zásah.

Navýšení o dvacet procent se bude 
týkat 64 bytů, navýšení o inflaci 90 
bytů. Město vlastní zhruba 500 bytů. 
Protože se jedná převážně o starší 
nájemníky, Město hodlá s každým 
jednat osobně.

Zvýšení nájemného nebude plošné

Neštítily se okrást 
stařenku

Dvě ženy se pohybovaly na sklon-
ku ledna v ulici Březinova v Třebí-
či a vydávaly se za kontrolorky léků 
u osměle žijících seniorek. Jednu 
z nich, 88letou stařenku, tyto ženy 
připravily o značnou hotovost. Měst-
ská policie varuje před podobnými 
praktikami všechny obyvatele. Celá 
zmiňovaná záležitost byla okamžitě, 
pro podezření ze spáchání trestného 
činu, předána Policii ČR k dořešení. 
 -zt-

V Třebíči vzniklo 
sdružení Pirátů

Místní sdružení strany Pirátů 
vzniklo v Třebíči. Piráti se nehodlají 
omezit ve své působnosti pouze na 
Třebíč, ale jejich ambicí je zastřešit 
své členy a příznivce po celém okre-
se.

„Naši první společnou činností bude 
příprava a vydání Pirátských novin 
Třebíčska, kde se veřejnost dozví o 
tom, kdo jsme a co plánujeme,“ říká 
nově zvolená předsedkyně Míst-
ního sdružení Třebíčsko Michaela 
Vodová. -zt-

Chodník z vlakového nádraží v tře-
bíčské čtvrti Borovina kolem kolejí 
ve směru k ulici Pražská hodlá radni-
ce zachovat. Nyní tam vstup zakazu-
je informační tabule umístěná Čes-
kými dráhami, což obyvatele čtvrti 
velice rozhořčilo. V místě jsou veli-
ce komplikované majetkové vztahy. 
Část pozemků pod chodníkem se 

nachází v rukou Správy železniční 
dopravní cesty, a některé pozemky 
v rukou soukromých majitelů. 

„Necháme provést nové geometrické 
zaměření, a pokud se dohodneme se 
všemi vlastníky, hodláme chodník zre-
konstruovat a umožnit lidem přístup,“ 
slibuje místostarosta Vladimír Malý.  
 -zt-

TABULE zatím vchod na chodník od vlakového nádraží v Borovině neumožňu-
je, byť zákaz mnoho lidí nerespektuje. Foto: Antonín Zvěřina

Chodník hodlá Město zachovat
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Dostavba Jaderné elektrár-
ny je podmíněna třebíčským 
obchvatem. Zpátky cesta neve-
de. 
� Antonín Zvěřina

Pracovní seminář pro třebíčské 
zastupitele měl za cíl seznámit pří-
tomné se stavem dostavby Jader-
né elektrárny Dukovany a výstavby 
obchvatu města Třebíč. Pozvání při-
jali zástupci společnosti ČEZ a spo-
lečnosti Metroprojekt. 

Ta má za úkol prověřit trasu pře-
pravy nadrozměrných komponen-
tů nejen v souvislosti s DukovanY, 
ale také s možností výstavby nových 
bloků u Jaderné elektrárny Temelín. 

Náměstek hejtmana a třebíčský 
radní Pavel Pacal zdůraznil, že obě 
varianty mají stejné šance. „Vláda 
zatím nerozhodla, kde se budou nové 
jaderné zdroje stavěT,“ upozornil. 

Poznamenal, že nové bloky se mají 
uvést do provozu v roce 2035. „Nyní 
se intenzivně pracuje na silniční infra-
struktuře, aby obě lokality poskytly 
možnosti přepravy zmiňovaných kom-
ponentů,“ naznačil Pacal.

Být připravena  
Ty nelze do místa výstavby jinak 

přepravit. Dopravní infrastruktura, 
podle rozhodnutÍ vlády, musí být 
připravena do roku 2029.     

„Nás samozřejmě zajímá trasa 
na Dukovany,“ poznamenal Pacal. 
Tam by měla směřovat z Týnce 
nad Labem, odkud se komponenty 

budou přepravovat. 
Znamená to, že na Vysočině by 

se trasa dotkla zejména Havlíčko-
va Brodu, Jihlavy, Brtnice, Okříšek, 
Třebíče a obce Slavětice před Duko-
vanami. 

„Pro Třebíč je nedůležitější, že to 
znamená kolem města vybudovat 
obchvat,“ nastínil Pacal. Vláda při-
slíbila, že prostřednictvím Státní-
ho fondu dopravní infrastruktu-
ry poskytne peníze na projektové 
dokumentace. 

Vlastní realizace bude možná až 
po konečném rozhodnutí vlády, kde 
se výstavba uskuteční - zda v Duko-
vanech, či v Temelíně. „Do té doby se 
ale všechny náležitosti musí projektově 
připravit,“ upozornil Pacal.

Podotkl, že velkou roli při rozho-
dování sehraje skutečnost, která 
z dopravních variant bude lépe při-
pravena. „Z tohoto pohledu chceme 
mít v Kaji Vysočina všechna opatření 
vyřešena,“ sdělil Pacal.   

Ta, které má ve svých rukou Kraj i 
ta, která musí zajistit stát prostřed-
nictvím Ředitelství silnic a dálnic. 
Kraj musí zajistit částečný obchvat 
Jihlavy, Brtnice, Zašovic, Okříšek a 

Město má možnost vybudovat obchvat

Proti obchvatu ve stávající variantě 
se na zastupitelstvu vyslovil Jaromír 
Barák (Třebíč Občanům). Myslí si, 
že pro město by byla daleko výhod-
nější trasa jižněji od města, která by 
Třebíč zcela míjela. 

„Většina lidí neví, v jaké formě se 
obchvat plánuje,“ poznamenal Barák 
a navrhl veřejnou diskuzi na toto 
téma. 

Starosta Pavel Janata (KDU-ČSL) 
připomněl, že o trase obchvatu měs-
to rozhodlo v minulosti. Posléze 
zopakoval argumenty, které nastínil 
Pavel Pacal v úvodním článku. Pod-
pořil připravovaný obchvat v blíz-
kosti města, namísto obchvatu ve 
vzdálenosti několika kilometrů od 
města. „Ten Třebíči nepomůže,“ odů-
vodnil svoje slova. 

Baráka odpověď neuspokojila 
žádal diskuzi novou o obou varian-
tách. Poukázal na to, že rozhodnutí 
o stávající trase padlo před patnácti 
lety. „Podmínky se změnily, a proto si 
záležitost opět vyžaduje novou disku-
zi,“ poukázal. 

Petr Vašíček (ČSSD) se na věc dí-
vá jako stavař. „Jiná trasa se do stav-
by nových bloků v Dukovanech nedá 
stihnout,“ upozornil. Zeptal se Bará-
ka, zda je ochoten předstoupit před 
obyvatele Třebíče v případě, že se 
kvůli obchvatu Dukovany dostavo-
vat nebudou. „Že spousta lidí přijde o 
práci, a Třebíč se vylidní,“ doplnil.    

Pacal (Pro Třebíč) naznačil, že stát 
jinou variantu obchvatu nepodpoří 
a Julie Dolejší (KSČM) upozornila, 
že spousta lidí technickému řešení 
obchvatu nerozumí. Následně Josef 
Klíma (KDU-ČSL) podpořil stano-
visko Vašíčka.  

„Mně ta demagogie připadá neu-
věřitelná,“ kontroval Barák. Nedo-
mnívá se, že dostavbu elektrárny 
zastaví nepostavený obchvat kolem 
Třebíče. Trval na stanovisku výstav-
bY obchvatu v jiné trase.  

Janata vysvětlil, že se město obrátilo 
na případného investora s dotazem, 
zda nová trasa je v požadovaném ter-
mínu realizovatelná. Odpověď zně-
la, ne. Plánovanou trasu podpořil i 
Milan Ustohal (KSČM). 

Pacal vysvětlil usnesení vlády, kte-
ré jinou možnost pro Třebíč nepři-
pouští. Barák upozornil, že na pra-
covní schůzce padla i možnost 
dopravy nadrozměrných kompo-
nentů přes město, s úpravou nadjez-
du u nemocnice. To Pacal vyvrátil 
svahem v Sucheniově ulici, který to 
neumožňuje. 

Diskuzi uzavřel hlas lidu v podání 
ředitele Základní školy TGM Mar-
tina Hlávky. Připomněl úrazy dětí 
na průtahu městem. Proto výstavbu 
obchvatu, mimo jiné kvůli lepšímu 
spojení Boroviny s poliklinikou, či 
obchodním centrem, jednoznačně 
podporuje.   –zt-

O obchvatu Třebíče se mluví již drahná léta a stále vítězí jižní varianta. Málo-
kdo ovšem ví, že ve městě působí další dvě skupiny, kromě hnutí Třebíč Občanům, 
které prosazují zcela odlišné varianty. 

S první přišla skupina zvaná Tuneláři, kteří navrhují Třebíč podtunelovat. Dru-
há s názvem Mostaři naopak navrhuje město překlenout mostem. Obě varianty 
mají svá proti a pro, obě začínají u Vladislavi, a končí u Červené Hospody, i když 
tamní obyvatelé oběma vydali červenou kartu. 

Tuneláři tvrdí, že by se dalo využít současné kanalizace, kde by došlo jen k malé-
mu rozšíření její průtočnosti a průjezdnosti. „Myslíme si, že není možné, aby se 
pod Třebíčí nenašly dosud neobjevené katakomby, které by k našemu úmyslu také 
přispěly,“ uvedl předseda skupiny Stefánio Tuneló.

Skupina říká, že by se podzemní prostory 
daly využít pro podzemní umístění kontejne-
rů na odpad, což by z Třebíče učinilo vskutku 

pokrokové město. Dále uvažuje o zřízení metra, čímž by Třebíč opět získala na 
evropském věhlasu. „Jedině v podzemí se nachází ideální řešení,“ uvádí se v pro-
hlášení skupiny. 

Mostaři argumentují tím, že by se mostem značně usnadnil přístup na městskou 
věž, kolem které by město most protínal. „Vybudovalo by se tam nadzemní parko-
viště, které by umožnilo cestujícím zastavit se a město si prohlédnout z ptačí per-
spektivy,“ navrhuje předseda skupiny Jan Nadzemek. 

Někteří radikálové jdou ještě dál a míní, že most by vyřešil v Třebíči nedostatek 
parkovacích míst.  Plánují z městské věže vybudovat parkovací dům, a dokonce 
navrhují jednání s římskokatolickou církví, aby k tomu přispěly i prostory kostela 
svatého Martina. 

Obě varianty má v nejbližší době projednat odbor dopravy městského úřadu a 
nabídnout je k jednání na zastupitelstvu. Zdá se, že Třebíč ohledně obchvatu či 
podchvatu či nadchvatu ještě čekají zdlouhavá jednání, proti kterým poslední jed-
nání zastupitelstva bylo prkotinou. Záležet bude i na ministerstvu dopravy a vlá-
dě, ke které variantě se přikloní.  –zt-

Některé názory z diskuze 
z lednového zastupitelstva

Další varianty obchvatu Třebíče

Pavel
Pacal

Slavětic. 
„Na přípravě kraj velmi intenziv-

ně pracuje, konečné rozhodnutí vlá-
dy o výstavbě bloků se plánuje na rok 
2022,“ poukázal Pacal. 

Vysvětlil, že obchvat Třebíče ve 
svých rukou kraj nemá, protože se 
jedná o obchvat na silnici I. třídy 
v majetku státu. 

Zadat projekt
Pacal připomněl, že o obchvatu 

rozhodlo třebíčské zastupitelstvo již 
v roce 2005. Ředitelství silnic a dál-
nic by v nejbližší době mělo zadat 
práce na projektové dokumentaci. 

„Myslím si, že je nejvyšší čas začít na 
přípravě intenzivně pracovat, protože 
mnoho času nezbývá,“ přemítal Pacal.

Někteří třebíčští zastupitelé na jed-
nání otevřeli otázku takzvaného vel-
kého obchvatu. Dozvěděli se, že je 
to v v rukou třebíčského zastupitel-
stva, znamenalo by to ovšem, že by 
se obchvat města v dohledné době 
nestavěl. 

„V tak krátkém čase by se nemohla 
příprava a realizace stihnout,“ zdůraz-
nil Pacal. Připomenul, že už nyní stát 
do přípravy stávající trasy investoval 
několik milionů korun. 

Pacal vysvětlil, že současná trasa 
obchvatu vede po pozemcích v kata-
stru města. U takzvaného velkého 
obchvatu by s tím museli souhlasit 
dotčené obce a zařadit to do svých 
územních plánů. I to je pro realizaci 
nepřekonatelná překážka. 

„Pokud se nebude pokračovat v pří-
pravě stávající trasy, město dá státu 
jasný signál, že se v Dukovanech sta-
vět nedá,“ netajil Pacal. Pak už se vlá-
da bude zabývat pouze variantou 
Temelín. 

Připomněl, že v Libušině údolí, 

často zmiňovaném odpůrci obchva-
tu, vznikne uzavřený tunel. „Důleži-
tou informací byla skutečnost, že 
nedojde k demolici jediného domu,“ 
informoval Pacal. 

Ve všech místech, kde by hrozil 
hluk blízké zástavbě, se provedou 
patřičná protihluková opatření. Pacal 
připomněl, že výstavbě se Ředitel-
ství silnic a dálnic bránilo z toho 
důvodu, že nevycházela ekonomická 
návratnost. 

„Množství tranzitní dopravy není 
v Třebíči na takové úrovni, aby výstav-
ba obchvatu byla nutná,“ netajil Pacal. 
V České republice jsou města, která 
mají větší potřebu. 

Pokud se obchvat nevybudu-
je v souvislosti s výstavbou nových 
jaderných bloků v Temelíně, prak-
ticky k výstavbě nedojde. „Nyní tedy 
máme jedinečnou šanci,“ zdůraznil 
Pacal. 

Poznamenal, že obchvat samo-
zřejmě nebude sloužit jen přepravě 
nadrozměrných komponentů, ale 
zůstane k dispozici řidičům v dal-
ších letech. Myslí si, že velký obchvat 
zdaleka nevyřeší některé problémy, 
které nyní město sužují. Jeho trasa 
by vedla tak daleko od města, že by 
místní dopravě neulehčil. 

Provázanost
„Provázanost mezi dostavbou Jader-

né elektrárny Dukovany a obchva-
tem Třebíče je nesporná. Ta šance je 
jedinečná a neměli bychom ji propást. 
Všichni víme, co elektrárna pro regi-
on znamená v oblasti zaměstnanosti i 
navazujících činností,“ uzavřel Pacal.  

Město Třebíč spustilo  pro zájemce 
na svém webu ikonu, která se zabý-
vá pouze obchvatem. Tam se lidé 
dozvědí vše, co se kolem výstavby 
dělo, děje a bude dít.  

Věřte, nevěřte
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� Jan Syrový 
Generál, ministr národní obrany, 
předseda vlády

Od jeho narození letos uplyne 130 let. 
Narodil se 24. ledna 1888 v Třebíči na Stařečce, 

v domě číslo popisné 13, v tehdejší Klimentově 
ulici, zemřel 17. října 1970 v Praze.

Byl československým národním hrdinou, čle-
nem a velitelem Československých legií v Rus-
ku a předsedou československé vlády v období 
Mnichovské dohody od 22. září do 30. listopadu 
1938.

Roku 1906 odmaturoval na střední průmyslové 
škole v Brně, a poté nastoupil do rakousko-uher-
ské armády. Potom odešel do Ruska, kde se živil 
jako stavební technik, a to i v době po vypuknu-
tí první světové války, kdy nastoupil dobrovolně 
do ruské armády. V průběhu války byl několikrát 
povýšen a vyznamenán. 2. července 1917 však byl 
raněn a přišel o pravé oko. Později se Syrový stal 
velitelem československých legionářů v Rusku a 
všech protibolševických vojenských sil na Sibi-
ři. Z Ruska se Syrový vrátil v dubnu roku 1920. 
Během německé okupace se Syrový nijak nean-
gažoval, a to ani na straně odboje, ani kolaborací s 
okupanty. Přesto byl hned 14. května 1945 zatčen, 
a později odsouzen na dvacet let za vlastizradu. 
Osudným se mu stal především rozkaz z března 
1939, ačkoliv byl k jeho vydání instruován svým 
vrchním velitelem – prezidentem Háchou. Za při-
těžující okolnost mu bylo mimo jiné přičteno, že 
si podal ruku s Adolfem Hitlerem při jeho vstupu 
na Pražský Hrad.

Z vězení byl propuštěn po čtrnácti letech při 
amnestii v roce 1960. Své odsouzení nesl velice 
těžce, a až do své smrti je nepřestal považovat za 
nespravedlivé, protože ve všech případech svých 
nepopulárních činů a rozhodnutí plnil jako voják 
rozkazy nadřízených.

� Emanuel Ranný 
 Výtvarník, grafik

Letos oslaví 75. naro-
zeniny. 

Emanuel Ranný je 
originální a uznávaný 
výtvarník a grafik, žijící 
a tvořící v Třebíči. Nar-
odil se 3. února 1943 v 
Brně, kde v letech 1960 
– 1964 vystudoval Vyšší 
školu uměleckého prů-
myslu. Zabývá se pře-
devším volnou a uži-
tou grafikou. Techniku 
suché jehly, která ho nej-
více proslavila, použí-
vá už od šedesátých let. Vytvořil jí díla tematicky 
pracující s motivy židovské čtvrti i dalších třebíč-
ských památek, s motivy krajiny v okolí Třebíče, 
na Vysočině, ale také ilustrace k básním Jana Ská-
cela, nebo Edgara Allana Poea. Charakteristické 
jsou pro něj černobílé plochy s extrovertní změtí 
čar. Ve výsledku pak jeho práce působí klidným, 
čistým dojmem.

Od konce osmdesátých let tvoří i litografie, opět 
na krajinná témata. Ve stejné době se vrací k mal-
bě, k níž ho inspiruje především slunná Dalmácie. 
Další inspiraci mu přinášejí verše zmíněných Ská-
cela a Poea, ale také Jakuba Demla, Ivana Diviše, 
Petra Krále či Ludvíka Kundery. Po celou dobu 
tvorby si tak Ranný otevírá dveře do jiných vyjad-
řovacích prostorů, aniž by porušil celistvost svého 
osobitého projevu. Svými díly je Ranný zastoupen 
ve sbírkách galerií či muzeí např. v Portugalsku, 
Thajsku, Itálii, Portlandu a Washingtonu ve Spoje-
ných státech, Německu, Číně, Slovensku, Rusku, a 

na řadě míst u nás, včetně Národní galerie v Praze. 
Za svou práci byl mnohokrát oceněn. V roce 2012 
obdržel Cenu města Třebíče.

� Míla Myslíková 
Herečka

Od narození Míly 
Myslíkové letos uply-
ne 85 let. 

Narodila se 14. února 
1933 v Třebíči, zemřela 
11. února 2005 v Praze.

Výborná herečka se 
zapsala do paměti divá-
ků zejména filmy o bás-
nících, v nichž ztvárnila 
maminku doktora Ště-
pána Šafránka. Hrála ve 
filmech Rozmarné léto, Soukromá vichřice, Holky 
z porcelánu, Dívka na koštěti, Metráček, Mareč-
ku, podejte mi pero a v mnoha dalších. Ztvárnila 
také řadu divadelních rolí. Je autorkou knihy Fin-
ský maraton.

� Jaromír Koutek
Geolog

Od úmrtí Jaromíra Koutka letos uplyne 35 
let. 

Narodil se 1. dubna 1902 v Třebíči, zemřel 5. 
února 1983 v Praze. Byl významným českým geo-
logem; profesorem na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy, zakladatelem katedry nerost-
ných surovin, zakládajícím členem Českosloven-
ské Akademie věd. Byl zakladatelem moderní čes-
ké metalogenetické školy, zabýval se i petrologií 
a regionální geologií. Je autorem např. publikace 
Geologie československých rudných ložisek. Byl 
po něm nazván minerál koutekit.

� Josef Chmela
Básník, odborný spisovatel, editor, překla-
datel

Od jeho narození letos uplyne 225 let. 
Narodil se 18. února 1793 v domě na předměstí 

Jejkov v Třebíči, zemřel 28. února 1847 v Praze.  
Pocházel z tkalcovské rodiny. Přátelil se s V. K. 

Klicperou a J. Jungmanem. Psal do časopisů Roz-
manitost, Květy, do Pražských novin. Jeho peda-
gogické zásluhy charakterizují nová vydání J. A. 
Komenského Orbis pictus, roku 1838 a Didakti-
ky, roku 1841. Překládal, nejen divadelní hry. 

Chmela byl český vzdělanec a průkopník. 
Pamětní deska, na jeho rodném domě č. 27, u 
řeky Jihlávky, mu byla odhalena 7. září roku 1879. 
Deska se ale ztratila.

Dílo: Píseň hocha moravského, Bajky pro dítky, 
básně v Pospíšilově Almanachu, Dějiny římské. 
Používal pseudonymy Josef Třebíčský, Moravan.

� Viktor Nikodém 
Malíř, historik umění

Od jeho úmrtí letos uplyne 60 let. 
Narodil se 12. února 1885 v Třebíči, zemřel 20. 

února 1958 v Praze.
Jeho otec byl městským archivářem. Syn Viktor 

se začal věnovat své lásce, malířství, v roce 1927, 
kdy vznikaly jeho první větší oleje. Hodně ces-
toval. Byl v Německu, Paříži, velkým námětem k 
tvorbě mu ale byla především Třebíč, a také Praha. 
Soubor jeho výtvarného díla je uložen v Muzeu 
Vysočiny v Třebíči. Nikodém je autorem mono-
grafie malíře Bedřicha Vaníčka.

� Bedřich Václavek 
Literární teoretik a historik, spisovatel, pře-
kladatel

Od jeho úmrtí letos uplyne 75 let. 
Narodil se 10. ledna 1897 v Čáslavicích u Třebíče. 

Zemřel 5. března 1943 v Osvětimi. 
Byl českým marxistickým estetikem, literárním 

teoretikem a kritikem. Jako člen Devětsilu byl stou-
penec poetismu. Rozpracoval směr socialistického 
realismu.

Pocházel z chudé rodiny. Gymnázium vystudoval 
v Třebíči. Poté studoval germanistiku a bohemisti-
ku na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Pra-
ze. Jeho učiteli byly přední osobnosti české literární 
vědy a folkloristiky: Zdeněk Nejedlý, Otokar Fischer, 
Čeněk Zíbrt a další. Po ročním studiu na univerzitě v 
Berlíně působil krátce v Brně jako středoškolský pro-
fesor, a potom po většinu svých tvůrčích let jako kni-
hovník Zemské a univerzitní knihovny v Brně a Stu-
dijní knihovny v Olomouci.

Soustavně byl veřejně činný. Byl nejvýznamnějším 
představitelem levice v literární vědě. Ve dvacátých 
letech byl členem avantgardy sdružené v Devětsilu. 
Ve 30. letech působil v Levé frontě. Za okupace se 
zapojil do protifašistického odboje, byl zatčen, pře-
vezen do koncentračního tábora v Osvětimi, a 5. 
března 1943 pravděpodobně usmrcen injekcí.

� Vladimír Lavický 
Tiskař, editor, malíř, básník, 
ředitel třebíčské knihovny

Od jeho narození letos uplyne 95 let. 
Narodil se 13. března 1923 v Třebíči, zemřel 19. 

prosince 1997 v Třebíči.
Lavický se vyučil v Čapkově tiskárně v Třebíči. 

Soukromě studoval malířství u Imricha Plekance. Byl 
přítelem prvního ředitele třebíčské knihovny Fran-
tiška Křesťana a po vystudování knihovnické školy v 
Brně se stal v roce 1963 jeho nástupcem. Lavický je 
autorem řady statí ve výstavních katalozích. Je auto-
rem básnické sbírky Na paletě krajin.

� Vítězslav Nezval 
Básník, dramatik, překladatel, scénárista, 
publicista

Od úmrtí Vítězslava 
Nezvala letos uplyne 60 
let.

Narodil se 26. května v 
Biskoupkách u Oslavan, 
zemřel 6. dubna 1958 v 
Praze. Byl jedním z nej-
větších talentů české poe-
zie 20. století.

Dětská léta prožil v 
Šamíkovicích na Tře-
bíčsku. V letech 1911-
1919 studoval na gymnáziu v Třebíči, kde se poznal 
s Jakubem Demlem. Později svůj vztah k Třebíči 
vyjádřil slovy: „Nikdy jsem nedopil vodu z třebíčských 
studní.“ Během studentských let bydlel v jednom z 
nejstarších domů na Karlově náměstí, kde truchlil po 
domově a svých oblíbených slunečnicích. Fascinova-
lo ho večerní osvětlené náměstí a Malovaný dům. Po 
gymnáziu absolvoval Filozofickou fakultu v Praze. 
Jeho dílo vyšlo v 31 svazcích, a také samostatně. V 
roce 1953 byl jmenován Národním umělcem.

Dílo: Básně noci, Básně denního světla a měsíč-
ního svitu, Básně, alarmy a rány na buben, Sbo-
hem a šáteček, Matka naděje, Pět minut za měs-
tem, Z domoviny, Edison, Zpěv míru, Schovávaná 
na schodech, přeložil hru Manon Lescaut aj. Publi-
koval v mnoha časopisech – Kmen, Host, Tvar, Nová 
scéna aj.

 (Pokračování příště)

Výročí osobností v roce 2018, 
majících vztah k městu Třebíči
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NOVÁ ŠKODA KODIAQ TAKÉ V SEDMIMÍSTNÉ VERZI

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

mujkodiaq.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

 OBJEVTE SÍLU
DOSTAT SE KAMKOLIV

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

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



Komorní smyčcový orches-
tr Virtuosi Trebicenses si razí 
cestu za příznivci nejen klasic-
ké hudby. 
� Antonín Zvěřina

Jakub Lojda ( J. L.), třebíčský 
rodák, je spoluzakladatel hudební-
ho spolku Cordial Musica a smyčco-
vého kvarteta Cordial String Quar-
tet, které na třebíčské hudební scéně 
existuje již devět let. V roce 2017 ini-
cioval vznik komorního smyčcového 
orchestru Virtuosi Trebicenses. Na 
otázky Třebíčských novin odpoví-
dal společně s hudební manažerkou 
Johanou Obršlíkovou ( J. O.).

Můžete přiblížit začátky komor-
ního orchestru?

J.L.: Před devíti lety jsme v Třebí-
či založili kvarteto, které se zabývá 
klasickou hudbou. Měli jsme radost, 
že si našlo v Třebíči svoje příznivce a 
široké publikum. Těší nás, že necho-
dí jen stálí návštěvníci, ale poslu-
chačská základna se rozšiřuje. A lidé 
se vrací. 

Jak tedy došlo k založení komor-
ního orchestru?

J. L.: Začala v nás zrát myšlenka, 
že bychom publiku chtěli nabídnout 
něco víc. Přece jen - smyčcové kvar-
teto nemá tolik možností, a někomu 
se může zdát, že zní neustále stejně. 
Čímž nechci tato tělesa, ani to naše, 
zatracovat.

To nás přivedlo na myšlenku 
založit smyčcový orchestr. Považuje-
me to pro Třebíč za přínos. Od myš-
lenky k realizaci uplynuly asi tři roky. 
Samozřejmě, na kostře kvarteta jsme 
si vybírali další muzikanty. Nechtě-
li jsme ale jen dobré hráče, ale také 
lidi, kteří by k sobě sedli lidsky. I 
z tohoto důvodu probíhal výběr del-
ší čas. Chtěli jsme, aby nás to všech-
ny bavilo, jinak by naše práce nemě-
la smysl.

Kdy jste začali zkoušet?
J. L.: V září minulého roku. Na 

konci října jsme měli v Třebíči prv-
ní vystoupení v kostele Proměně-
ní Páně na Jejkově. Byl to závěrečný 
koncert Svatováclavského festivalu 
hudby a umění. Velice nás potěšilo, 
že na ni přišlo zhruba 180 poslucha-
čů. To nás velice povzbudilo, že naše 
úsilí má smysl.  

Takže - jaký je váš záměr?
J. L.: Otevřít lidem cestu ke kva-

litní klasické hudbě. Rozhodně 
nechceme působit škrobeně, upjatě. 

Jaké je věkové rozpětí orchestru, 
a odkud muzikanti pocházejí?

J. L.: Většina z nás je z Třebíče, 
ostatní mají silnou vazbu na toto 
město. To je pro nás velice důležité. 
Máme mezi sebou spoustu mla-
dých lidí, a ti starší jsou určitě mladí 
duchem. 

Přesto - jak se daří všechny uko-
čírovat?

J. L.: Ti starší přinášejí rozvahu. A 
ti mladí nadšení, a třeba i nové pří-
stupy. To spojení zaručuje kvalitu.  A 
všichni dohromady chceme nabízet 
dobrou muziku. 

Jak začala vaše spolupráce 
s Johanou Obršlíkovou, která je 
vaše manažerka?

J. L.: Dozvěděl jsem se, že se pře-
stěhovala do Třebíče. Má vystudova-
ný hudební management. Když jsem 
se dozvěděl, že bydlí v Třebíči, zná-
me se už z dřívějška, okamžitě jsem 
jí nabídl spolupráci. Aby nám pomá-
hala s produkční činností. Její zkuše-
nosti pro mě znamenají významnou 
pomoc. 

J. O.: Když vzpomenu na říjnový 
koncert, na který přišlo i hodně mla-
dých lidí... To nám naznačilo, že mají 
o tuto hudbu zájem. To my chceme, 
aby si na naše vystoupení našlo cestu 
i mladé publikum. Potěšila nás účast 
celých rodin s dětmi. To nás povzbu-
dilo. Pro mnohé to bylo překvapení 
a povzbuzení, že spolupráce s Jaku-
bem bude smysluplná.

Kolik má váš orchestr členů?
J. L.: Chceme dobrý zvuk, a samo-

zřejmě nás limitují peněžní náležitos-
ti. Dobrý zvuk začíná na jedenácti 
lidech. To není symfonický orches-
tr. Ale přivítal bych o čtyři, pět čle-
nů víc. I když jsem spokojený se 
současným stavem. A do budoucna 
bych chtěl, aby se muzikanti nemě-
nili, zůstávali. I když se alternacím 
nevyhneme. Zdůrazním, že chceme 
být reprezentativním tělesem města 
i regionu. 

Při sestavování orchestru jste 
pořádali na muzikanty nějaká 
výběrová řízení?

J. L.: Nic takového neprobíhalo. 
Vše se uskutečnilo na základě rozho-
vorů a dobrých vztahů. Opakuji, vel-
kou roli hráli dobré osobní vztahy. 

Vrátíme se na chvíli ke kvartetu.
J. L.: Všichni jsme se sešli na jedné 

konzervatoři, z jednoho města, což 
je, myslím, ojedinělé. Tehdy jsme si 
řekli, pojďme se spojit a hrát v kvar-
tetu. Jednalo se o Adama Cahu, moji 
sestru Aničku Lojdovou, nyní Bob-
kovou, Evu Tučkovou, dnes Kotrbo-
vou a mě. K založení mě inspirovali 
oni, byl jsem ve vyšším ročníku. 

Kdo vám při zakládání orchestru 
pomohl?

J. L.: Musím zmínit Víta Coufala, 
který je můj první učitel houslí. Moc 
si užívám, že nyní mohu pracovat se 
svým učitelem. To je člověk s neuvě-
řitelně mladým duchem. Jeho zkuše-
nosti jsou velice cenné, a jedná se o 
mimořádnou osobnost. 

Jak si vybíráte repertoár?
J. L.: Chceme mít rozmanitý 

repertoár, širokou nabídku skla-
deb. Repertoár musíme uzpůsobit 
i prostředí, ve kterém budeme hrát. 
Pokud hrajeme v kostele, je to něco 
jiného, než v profánním prostsoru.

Máte nějaké plány?
J. L.: Ano, uspořádat open koncert, 

ale to je zatím jen přání. K tomu vede 
delší cesta, nyní hlavně potřebujeme 
dostat se do povědomí veřejnosti. 

Kde orchestr zkouší?
J. L.: Někteří kolegové pochází 

z Třebíče, mají k ní vztah, ale bydlí 
v Brně. Takže se nám vyplatí zkou-
šet v Náměšti nad Oslavou. Možnos-
ti jsou i v Brně, což nevylučuje náš 
vztah k Třebíči. 

Máme v plánu i víkendové soustře-
dění s rodinami, abychom je dokáza-
li vtáhnout do naší činnosti. Věno-
vali bychom se tam hudbě i jiným 
aktivitám, aby se pobavili všichni. 

Co spolupráce s městem, s měst-
ským kulturním střediskem?

J. L.: Myslím si, že s ředitelkou kul-
turního střediska Jaromírou Hanáč-
kovou už jsme určitou spolupráci 
navázali. Byla na našem říjnovém 
koncertu, a byla nadšená. Nyní hle-
dáme možnosti spolupráce.

J. O.: Na 25. března plánujeme 
koncert v prostorách městského kul-
turního střediska, patrně ve foyer 
divadla Pasáž. Nabízejí se i jiné vari-
anty. S kulturním střediskem roz-
hodně chceme spolupracovat, věří-
me, že to bude ke prospěchu nás 
všech. Nyní hledáme optimální ces-
tu spolupráce.

    
Máte ambici si zahrát s třebíč-

ským rodákem, profesionálním 
houslistou Josefem Špačkem?

J. L.: On je můj vzdálený bratra-
nec. O orchestru jsem mu referoval, 
když jsem ho dával do kupy. Věřím, 
že až se sehrajeme, za rok, za dva, 
nebude problém si společně v Tře-
bíči zahrát. On říkal, že v tom nevi-
dí žádný problém, ale rozhodně chci 
koncert uskutečnit, až budu vědět, 
že na to máme.

Znáte třebíčskou rockovou či 
jinou muzikantskou scénu?

J. L.: Nebráníme se žádné spolu-
práci. Jakákoli má svoje místo, pokud 
se dělá zodpovědně. Hledání nových 
cest má v muzikantském životě svo-
je místo. 

J. O. Myslím, že je to podmín-
ka, aby se posluchač, a nakonec ani 
interpret nenudili. Třebíč má obrov-
ský kulturní - nejen hudební - poten-
ciál. Ten bychom rádi rozvíjeli dál.
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KOMORNÍ SMYČCOVÝ orchestr rozšíří kulturní nabídku v Třebíči. Foto: archiv souboru 

Třebíč má další hudební soubor

Johana 
Obršlíková

Jakub 
Lojda



STRANA  kultura TN - ŘÍJEN 2017Kulturní servisSTRANA  9 Zaměstnání TN - ÚNOR 2018



STRANA 10 TN - ÚNOR 2018Publicistika

Přelom roků patří ke dnům, 
kdy se organizovaně i neorga-
nizovaně zdolávají vrcholy 
hor a kopců. 
� Antonín Zvěřina

Že výstup na horu Mařenka, s 
nadmořskou výškou 711, tedy na 
nejvyšší bod Třebíčska, nemá s Tře-
bíčí nic společného? Mnoho spo-
lečného. Vždyť i město Třebíč se 
podílelo finančně na vybudová-
ní rozhledny na vrcholu, s výhle-
dem při dobrých podmínkách až na 
rakouské Alpy. 

A že je tato část okresu vítaným 
návštěvním místem i pro obyvatele 
Třebíče, není nejmenších pochyb. 
K tradičním akcím patří pochod na 
vrchol, který letos připadl na sobo-
tu 30. prosince. Scházejí se tam lidé 
z okolních obcí, které se sdružily 
do mikroregionu, jemuž dala hora 
název: Mikroregion Mařenka. Ale 
míří sem i Třebíčáci, naše výprava 
je toho důkazem. 

Parkování hledáme v Dašově, 
vísce, která se nachází v podhů-
ří Mařenky. Není to nejmenší pro-
blém, a tak se připravujeme na 
nezbytné stoupání. Musíme obe-
jít závoru, která brání vjezdu auto-
mobilů do lesa, což je jistě správné. 
Pokračujeme do mírného kopce a 
občas míjíme odpočívky s tabule-
mi, které upozorňují na zvláštnosti 
této lokality.

Cesta nám rychle ubíhá, vrchol 
zdoláváme po několika desítkách 
minut. Postávají tam pouze hloučky 
návštěvníků, někteří míří na vrchol 
rozhledny, jedinci se závratí si nechá-
vají toto zpestření bohužel ujít. 

Na ohni se opékají špekáčky; 
co by to bylo za výlet, kde by tato 
pochutina chyběla! Někteří další 
účastníci se chlubí, jako každý rok, 
přinesenou pálenkou, která parádně 
zahřívá útroby. Ale je tam i stánek, 
který nabízí přiměřené občerstvení. 
Co je potěšující, že teplota se drží 
kolem bodu mrazu, krajinu dokon-
ce kryje mírná sněhová pokrývka. 

Kolem poledne se prostranství 
začíná zaplňovat desítkami, možná 
stovkami turistů. Z výšin rozhled-
ny se nese zvuk dechového nástro-
je, pravda - občas to zapíská tak, jak 
nemá, ale nikomu to dobrou nála-

du nekazí. Starostové mikroregionu 
otevírají šampaňské, přejí všem co 
možná to nejlepší do nového roku. 

Ohňů přibývá, jeden už pro 
zájemce opékání nestačí, rozdělá-
vat ohníčky je tam sice zakázané, 
ale pro jednou příroda určitě při-
hmouří obě oči. Vydáváme se na 
cestu zpátky, lokáme příjemný lesní 
vzduch, inu nahoře už se mísí kouř 
s vůní uzenin, a také občas do nosu 
udeří vůně některé z pálenek. 

Cestu zpátky si vybíráme z prud-
šího svahu, a máme co dělat, aby-
chom ji neabsolvovali po zadní 
části těla. V Dašově obdivujeme 
mlýnské kolo, a také Nechvátalův 
mlýn, a všem Třebíčákům touto 
cestou vzkazujeme, že kdo neviděl, 
kdo nevystoupal na vrch Mařenky, 
o hodně přišel.     

Výstup na Strážnou horu
Silvestr se dá strávit mnoha způso-

by: u televize, u dobrého moku, ane-
bo výstupem na třebíčskou Strážnou 
horu neboli Kostelíček. Protože žád-
ná organizovaná výprava se v tom-
to směru nekoná, stojím na star-
tu v Borovině sám a hodlám vrchol 
zdolat ve směru z Libušina údolí. 

Tedy samovýstupem, bez použi-
tí kyslíkového přístroje. Vybírám 
si cestu ve směru k vyhlídce a brzy 
stojím před problémem: do ces-
ty se mi staví schody. Odvážně se 
pouštím do jejich zdolávání. Dech 
se proklatě zrychluje a nohy těžkou. 
Po posledním schodu lituji, že jsem 
se do výstupu přece jen nepustil 
s kyslíkovým přístrojem.

Mířím na vyhlídku. Bohužel, 

v údolí se válí cáry mlhy, a i stro-
my překáží většímu rozhledu, ale i 
tak to stojí za to. Protože se jedná o 
můj prvovýstup z této strany, blou-
dím. Sám a sám v pusté krajině. Ale 
to netrvá dlouho, a stanu v cíli své 
výpravy: na Strážné hoře. Odtud 
je velice pěkný pohled na Třebíč, 
bohužel nižší části se halí do zmiňo-
vané mlhy. V dáli spatřuji rozhlednu 
na Pekelňáku, a nemá smysl tajit, že 
je to další plán silvestrovské cesty. 

Výstup na Pekelňák
V Demlově ulici u učňovského síd-

la, spadajícího pod Střední průmys-
lovou školu, na Silvestra startuje tra-
diční běh. Přehlídku běžců si nechci 
nechat ujít, a hlavní pořadatelka 
Zuzana McBain mě láká, zda bych 
se nechtěl zúčastnit. Zdvořile odmí-
tám, přece jen je nechci zdržovat 
svým návratem někdy ve večerních 
hodinách.

Zhruba 150 závodníků se vydává 
na trať, a já se dávám stejnou trasou 
na pochod ke svému dalšímu silves-
trovskému vrcholu, Pekelnému kop-
ci. Na cestě zahrádkářskou kolonií 
ve směru na jih potkávám běžce, kte-
ří se vrací k cíli, a Zuzančinu mamin-
ku, která má na starosti obě vnučky. 

Na odpočívce na rozcestí se setká-
vám se Zdeňkem Pavlíkem, který 
chce také po Mařence pokořit Pekel-
ňák. Vydáváme se na cestu, a Zden-
du nejvíce těší, že na vrcholu potká 
svého kamaráda, který nás dopraví 
zpět do civilizace. 

Vrchol dobýváme zhruba v poled-
ne, útěk od civilizace se nedaří, i 
když hlavní nápor turistů nás míjí. 
Opět obdivuji lezce na rozhlednu, a 
nechybí ani opékání špekáčků. Co 
mě může potěšit, že rozhled i bez 
výstupu na věž stojí za to. 

Zdeněk je zklamaný, kamarád patr-
ně odejel dřív, a tak mu nezbývá než 
absolvovat sestup společně se mnou 
pěšmo. Jen tak na okraj, kamarád 
parkoval pod lesem ve směru na Sla-
vice. Tedy nikoli na vrcholu.

Potkáváme Helenu Valovou – 
Nechvátalovou, a ta se nám chlubí 
zablácenou obuví a dolní částí kal-
hot, nezvolila tu správnou trasu jako 
my. V duchu se jí smějeme, ještě 
netušíme, co nás čeká. Chci pokra-
čovat ve směru na Borovinu a Zde-
na kolegiálně chce jít se mnou až na 
rozcestí, kde odbočí do místa svého 
bydliště, Stříteže. 

Cesta před námi nevypadá nejváb-
něji, a Ivan Přibík nás varuje, a raději 
se vrací. Má pravdu. Vůbec se nedi-

víme Radku Jarošovi, že raději odjel 
zdolávat vrchol do oblasti věčného 
mrazu Antarktidy. Kloužeme v blá-
tě a udržujeme rovnováhu s vypětím 
všech sil. 

Brzy vypadáme daleko hůře než 
kamarádka Helenka, a lehce si 
dokáži představit, jak by se nám - 
nejen v duchu - smála. 

Je to opravdový boj, který zvlá-
dáme s vypětím všech sil, no - části 
svých sil. Konečně staneme na bez-
pečnějším místě a loučíme se. Cesta 
domů už probíhá bez nesnází. Jen 
doma je potřeba hodit kalhoty do 
vany a z bot odstranit bláto. Drží se 
jich jako vlastní bratři.  

Výstup na Klučovskou horu
Jak na Nový rok, tak po celý rok. 

To si řekli před třiceti lety třebíčš-
tí turisté, a od té doby každoročně 
v tento den vyrážejí na Klučovskou 
horu, aby si udrželi dobrou kondici 
po celý rok. Letos se tedy konal 30. 
jubilejní ročník. 

Když už, tak už, tedy do čtvrti-
ce všeho dobrého i zlého, říkám si, 
a přidávám se knim. Účastníky vítá 
předseda turistů Ladislav Tomáš a 
při cestě se svěřuje, že trasa měří víc 
metrů, než kdyby se šlo po silnici, 
kde ale vzhledem k počtu účastníků 
hrozí nebezpečí. Aby ne, když se na 
pochod vydává přes 40 turistů. 

Prosmykneme se od restaurace 
Alfa směrem k Hrotovické ulici, a 
pak svižným krokem zamíříme po 
Žďárského ulici ve směru na sever. 
Čeká nás polní cesta kolem země-
dělských objektů, kde jedinými divá-
ky jsou rozkošná telátka. 

Procházíme obcí Kožichovice, kde 
se kdysi točil legendární snímek 
Postřižiny, a míříme po bývalé hlav-
ní asfaltové cestě ke koupališti. Ani 
tady účastníky nemine občas bah-
nitá část trasy, ta letos i loni prostě 
k pochodům patří. 

Na vrchol se dochází po skupin-
kách, následuje vlastní občerstvení 
a společné foto. Všichni už se těší na 
další zastávku. Ta na účastníky čeká 
u rybníku Hodinovec, kde všech-
ny vítá u své chaty na břehu nestor 
turistů Robert Dvořák, s mým vče-
rejším souputníkem Zdenou Pav-
líkem. Chleba se sádlem a cibulí 
opravdu chutná, a nemotoristům i 
plzeňské pivo. 

Že nechyběly ani pálenky, netřeba 
zmiňovat. Pochod, na který se neza-
pomíná. A zdárné ukončení tříden-
ního putování, se zdoláváním čtyř 
rozdílných vrchů. 

Za tři dny padly čtyři vrcholy

VRCHOL Klučovské hory dobyt, společná fotografie třebíčských turistů.  Foto: Antonín Zvěřina

OPEČENÉ špekáčky na ohněm všem na vrcholu Mařenky chutnaly.
 Foto: Antonín Zvěřina
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NABÍZÍME:
     Férové finanční ohodnocení
     Firemní benefity
     Ubytování
     Pomoc s dopravou

Přijmeme i ucelenou zednickou partu!

valerianova@sok.cz | tylcer@sok.cz
tel.: +420 568 838 829 (830) | www.sok.cz

Na stavební sezónu 2018 přijímáme 
zedníky, tesaře i ostatní stavební
řemeslníky na hlavní pracovní 
poměr! Jsme moderní stavební společnost, založená v 

roce 1991 v Třebíči. Mezi naše hlavní činnosti 
patří výstavba zemědělských a průmyslových 
staveb po celém území ČR i  SR, dále pak 
výroba a montáž ocelových konstrukcí. Úspěšně 
rozvíjíme i výstavbu bytových a rodinných domů. 
Jsme stabilní společnost s pevným postavením 
na trhu. Zaměstnáváme více než 260 pracovníků. 
Neustále rosteme, modernizujeme a vyvíjíme se.

Každý, kdo má chuť pracovat, 
má v naší společnosti šanci.

V našich dílnách nabízíme práci v JEDNOSMĚNNÉM PROVOZU!

Hledáme právě Vás...
www.nasepbs.cz

Obsluha NC - CNC strojů
Ostatní volné pozice naleznete na www.pbsvb.cz

NABÍZÍME:
Stabilitu a zázemí prosperující české firmy, 
motivující mzdové ohodnocení, 23 dnů dovolené, 
kratší pracovní doba – pracujeme 7,5 hod. denně, 
příspěvek na penzijní připojištění, dotované závodní 
stravování, možnost celodenního využití kantýny,
sleva na pohonné hmoty, věrnostní prémie, 
samozřejmostí jsou zákonné příplatky 
(noční směny apod.), odborné a jazykové 
vzdělávání dle potřeb dané pozice.

Kontaktní osoba: Ivana Chytková 
e-mail: chytkova.i@pbsvb.cz
tel.: 737 262 831
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  Hotel se nachází na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš ve středisku Kořenov  
7 km od Harrachova 

 Vlastní restaurace, kvalitní česká kuchyně  Pokoje s vlastním soc. zařízením a TV  
 Celková kapacita pro 51 hostů  V místě bowling, sauna, masáže, bazén  
 Pro náročnější lyžaře jsou v blízkosti lyžařské areály Harrachov, Rokytnice, Paseky  
 Příznivé ceny, osobní přátelský přístup  
 Ideální pro páry, rodinnou rekreaci nebo partu přátel, kteří chtějí dobít baterky

Lyžování a zimní dovolená Jizerské hory   
Hotel Adria  Kořenov u Harrachova
Tel.: +420 483 399 172  info@adriahotel.cz  www.adriahotel.cz 
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Z plného tréninku vstoupili do halo-
vé sezony třebíčští vícebojaři. Z mis-
trovství Moravy a Slezska v Ostravě 
přivezli díky Tobiáši Dvorskému, 
Renatě Procházkové a Pavle Kosiel-
ské tři medaile, na silně obsazeném 
přeboru Libereckého kraje v Jablon-
ci skončil Aleš Svoboda pátý. 

Dvorského trenér Jiří Kliner viděl 
ve výkonu čerstvého dorostenec-
kého mistra Moravy a Slezska ješ-
tě rezervy, přestože si zaběhl osobní 
maximum na šedesátce a zlepšil se 
i v kouli. Děvčata skončila shodně 
druhá, když Renata přidala osobáky 
na výšce i v běhu na 800 m a Pavla 
v kouli. 

Medailovou sbírku mohl rozšířit 
Adam Havlíček, pro zranění kolene 
však závod nedokončil. Z jednotlivých 
disciplín podal nejlepší výkon ve sko-
ku vysokém.  

Mistrovství Moravy a Slezska ve 
vícebojích v Ostravě: Sedmiboj 
dorostenců: 1. Dvorský 4809 (07,07-
652-12,67-174-08,23-325-2:58,20), 
10. Hort 2727 (08,18-467-09,14-156-
10,81-215-3:22,33). Sedmiboj žactva:  
Havlíček DNF (08,34-494-08,83-168-
10,31-2,15-DNS). Pětiboj juniorek: 2. 
Procházková 3074 (08,86-150-07,60-
453-2:29,15). Pětiboj dorostenek: 
11. Všetečková 2923 (09,90-147-
10,08-456-2:35,44). Pětiboj žákyň: 2. 
Kosielská 3086 (09,16-158-10,05-522
-3:02,26).

Přebor Libereckého kraje v Jab-
lonci: Sedmiboj mužů: 1. Doležal 
(Olymp) 5879, 2. Holý (Chrudim) 
5374, 3. Rykl (Hr. Králové) 5029, 4. 
Pulíček (Jablonec) 4927, 5. Svoboda 
(Spartak Třebíč) 4 833 bodů (7,35-
620-12,68-198-8,90-380-2:58,56).
 Milan Zeibert

Po loňském, premiérovém, výjez-
du mladých Sniperů do Skandinávie 
a jejich povedené účasti na turnaji 
„Gothia Cup 2017“ ve švédském Gö-
teborgu se Snipeři začátkem nového 
roku vydali do finských Helsinek, 
kde se jako jediný zástupce českého 
florbalu zúčastnili turnaje „Helsinky 
Floorball Cup 2018“. 

Mezi 230 týmy ze sedmi evrop-
ských zemí byly čtyři týmy Sniperů, 
čítající přes šedesát účastníků, v hel-
sinských halách hodně vidět. 

Nejvíce zaujali třebíčští dorostenci, 
kteří ve své kategorii odešli ve sku-
pině jen jednou poraženi a z druhé-
ho místa postoupili do semifinále, 
ve kterém finským “tučňákům“ jen 
těsně podlehli a museli se spokojit 

s utkáním o třetí místo. K zápasu o 
bronz však přistoupili zodpovědně a 
po vítězství 3:1 se tak mohou pyšnit 
cennými bronzovými medailemi.

Naopak nejméně štěstí ve svých 
vyrovnaných zápasech prožili tře-
bíčští junioři, kteří ze všech svých 
utkání, byť herně více než vyrovna-
ných, odešli poraženi a zbyla na ně 
pátá příčka. 

Že se Snipeři nemusí vůbec bát o 
svoji budoucnost, potvrdili ve Fin-
sku ti nejmladší. 

Žáci, jejichž tým byl z poloviny 
složen z hráčů mladší kategorie, sbí-
rali zkušenosti a umístili se na devá-
tém místě. 

Nejmladší generace florbalistů 
skončila pátá.  -zt-

Dvorský se stal mistrem Florbalisté slavili úspěch

DOROSTENCI z oddílu florbalu Snipers Třebíč se ve Finsku neztratili.
 Foto: archiv oddílu

Skvěle si při Evropském olympijském festivalu mládeže (EYOF) v maďar-
ském Györu vedl šestnáctiletý Tobiáš Dvorský ze Spartaku Třebíč. Nejprve 
se na stovce časem 11,18 s kvalifikoval do semifinále, kde výkonem 11,20 s 
obsadil celkovou třináctou příčku. 

V běhu na 200 m se přes rozběhy a semifinále probojoval do finále a tam v 
čase 22,24 s doběhl šestý. Dosáhl tak zatím nejlepšího umístění třebíčských 
atletů na této vrcholné akci. (Letošní mistr Evropy do 22 let Jiří Sýkora skon-
čil ve stejném věku na EYOF v Trabzonu v roce 2011 osmý ve skoku dale-
kém.) Dvorského trenérem Jiří Kliner měl dva svěřence i na ME juniorů v 
italském Grosettu. Desetibojař Aleš Svoboda tam skončil výkonem 6808 
bodů šestnáctý (11,81 - 645 - 14,69 (osobní rekord) -  193 - 51,90 - 15,48 - 
37,23 - 390 - 46,64 - 4:42,64). O tři příčky lépe se umístila Veronika Janíčko-
vá, která je v letošní sezoně členkou brněnského Olympu a která v rozběhu i 
v semifinále na 100 m přek zaběhla stejný čas 14,10 s.  Milan Zeibert

Šestý na festivalu mládeže
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INCOMING = KOMPLEXNÍ PRÁCE MĚSTA 
Incoming zastřešuje dlouhodobou komplexní 
práci města s cílem podpořit místní podnika-
tele, připravit prostředí pro nové investory, 
rozšířit nabídku pracovních místa a zlepšit 
koordinaci nabídky a poptávky na trhu práce. 
„Snahou je vytvořit takové podmínky, aby mla-
dí lidé zůstávali v Třebíči, zakládali zde rodiny 
a zastavil se dlouhodobý odliv občanů z Třebíče,” 
říká Pavel Pacal, radní města a současný ná-
městek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální 
rozvoj. „S tím úzce souvisí rozvoj infrastruktury 
ve městě, příprava pozemků pro výstavbu rodin-
ných domů a také podpora volnočasových aktivit 
a cestovního ruchu, včetně propagace města 
jako turisticky zajímavé destinace.“

INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK 
Stopy práce incomingového týmu byly výrazně 
viditelné i v roce 2017. Informace o aktuálních 
činnostech týmu jsou k dispozici na webových 
stránkách projektu www.trebiczije.cz, který je 
společně s Facebookovou stránkou hlavním in-
formačním kanálem směrem k občanům.

WEBOVÝ PORTÁL S NABÍDKAMI PRÁCE 
Úspěšný web www.volnamistatrebic.cz, kte-
rý byl v rámci incomingových aktivit vytvořen, 
využilo jen v loňském roce 102 zaměstnavatelů 
z regionu, kteří zdarma inzerovali své pracovní 
nabídky. Uchazeči o zaměstnání si tak moh-
li vybírat z 646 nabídek práce a studenti ze 42 
brigád. Web zaznamenal přes 56 000 návštěv – 
z toho 62 % z Třebíče. 

KOMUNIKACE S PARTNERY V REGIONU 
Komunikace se zaměstnavateli a školami v re-
gionu na téma nedostatku kvalifi kovaných za-
městnanců byla podnětem pro vznik brožury 
mapující nejžádanější profese v  regionu. Bro-
žura „Vyber si své povolání“ byla představena 
na veletrhu Fortel 2017. Žáci osmých a devátých 
tříd základních škol na Třebíčsku se s ní sezná-
mili na pravidelném podzimním veletrhu vzdě-
lávání Didacta 2017 a následně byla brožura dis-
tribuována do třebíčských základních škol. 

POZEMKY PRO INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBU
Ve spolupráci s  ostatními zainteresovanými 
odbory městského úřadu proběhla dražba po-
zemků pro výstavbu rodinných domů. Členové 
incomingového týmu během roku odpovídali na 

Pod pojmem incoming a aktivity incomingového týmu si většina 
občanů v Třebíči již dokáže představit konkrétní činy. Od prvotní 
myšlenky v roce 2014 došlo k rozšíření a zintenzivnění aktivit pod-
porujících všechny cílové skupiny incomingového projektu Třebíč 
žije! – podnikatele, rezidenty i turisty. 

Třebíčský incoming v roce 2017 

dotazy klientů a sbírali od nich podněty a zpět-
nou vazbu k této aktivitě. 

OCENĚNÍ AKTIVIT INCOMINGU 
Snaha o rozvoj města a s ní spojené aktivity byly 
oceněny v  mezinárodní soutěži na konferen-
ci SME Assembly, která se konala v listopadu 
2017 v estonském Tallinnu. Projekt Třebíč žije! 
navrhlo Ministerstvo průmyslu a obchodu na 
základě vyhodnocení národního kola soutěže. 

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU 
V  oblasti cestovního ruchu spolupracu-
je incomingový tým s  Městským kulturním 
střediskem Třebíč, příspěvkovou organizací 
města. Dne 17. února 2017 byla k 115. výro-
čí narození slavnostně otevřena expozice vě-
novaná Antonínu Kalinovi v Galerii Ladislava 
Nováka v židovské čtvrti v Třebíči. Ke zvýšení 
přílivu turistů do třebíčského regionu proběhla 
propagace formou článků v domácích i zahra-

ničních médiích, ale také aktivní účast na vele-
trzích – zejména v sousedních státech, v polské 
Lodži nebo v Bratislavě. K propagaci památek 
přispělo i zapojení do mezinárodního projektu 
„Visegrad in Pictures“. Vzniklo propagační fo-
toalbum památek a turisticky atraktivních míst, 
které využívají všechny čtyři regiony Visegrád-
ské čtyřky k propagaci.

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY Z TŘEBÍČE 
Nové propagační předměty s atraktivním de-
signem, které vznikly z podnětu podnikatelů, 
jsou od loňského roku k dispozici pro turisty 
i další zájemce o originální dárky z Třebíče na 
webu www.trebiczije.cz. Populární jsou čoko-
ládové pralinky s kresbou třebíčských pamá-
tek, manžetové knofl íčky s rozetou nebo puzzle 
s originálními fotografi emi památek UNESCO.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
Spolupráce s čínským městem Yichangem 
přinesla další možnost seznámit se s odlišnou 
kulturou této země několika atletům z Třebíč-
ska. Mezinárodního maratonu v Yichangu se 
díky spolupráci mezi oběma městy zúčastni-
lo šest sportovců, kteří se v konkurenci tisíců 
účastníků neztratili. Skvělé páté místo ve své 
kategorii obsadila třebíčská běžkyně Radka 
Březnová.

Ani v roce 2018 nepřestane incomingový tým usilovně pokračovat v započatých aktivitách. 
„V roce 2018 plánujeme prodej dalších pozemků určených pro výstavbu rodinných domů 
v lokalitě Na Kopcích – západ. Další pozemky v lokalitě Za Poliklinikou se budou letos při-
pravovat, aby v roce 2019 bylo možné zahájit jejich prodej,“ upřesňuje plány Pavel Pacal. 
„V procesu příprav na zasíťování je i průmyslová zóna,“ dodává. „Jen připravit vhodné pod-
mínky však nestačí, je potřeba komplexní a dlouhodobá podpora ve všech oblastech. Kon-
kurence mezi městy je vysoká a my se snažíme všemi silami vyrovnat a být co nejlepší.“

Více informací na
www.trebiczije.cz
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Služby LSPP stomatologické na ÚNOR 2018
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

Městská knihovna
Akce pro seniory

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

PÁNI ZE ZBRASLAVI/Mgr. 
ALEŠ FLÍDR

Přednáška historika umění Mgr. Ale-
še Flídra. 

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

ŠVÝCARSKÉ ALPY
S třebíčskou cestovatelkou Miluškou 

Mrvkovou.

Pondělí 26. února, 9 hod., hudební 
oddělení.

PÁLAVA – KLENOT JIŽNÍ 
MORAVY

Pondělí 5. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

ZAJÍMAVOSTI A LEGENDY 
BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ/Ing. 
ALEŠ SVOBODA

Úterý 6. února, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

NOVÁ VLNA V ČESKÉ KULTU-
ŘE 60. LET/Mgr. JAROSLAV DEJL 

Středa 7. února, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení a klubovna dospělého 
oddělení.

VERNISÁŽ VÝSTAVY UMĚLEC-
KÝCH DĚL „ DARUJ DVAKRÁT“

Čtvrtek 8. února, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

PERLY SVĚTOVÉ ARCHITEK-
TURY. 2. ČÁST. Architektura anti-
ky/Ing. arch. LUBOR HERZÁN

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽEL-
STVÍ/KAMPAŇ NA PODPORU 
RODINNÝCH VZTAHŮ

12. – 18. 2.

Úterý 13. února, 16.30 hod. 
MODERNÍ TRENDY MAKE-

UPU/DANA BERANOVÁ

Středa 14. února, 17 hod. klubovna 
dospělého oddělení. 

PARTNERSKÉ VZTAHY V 19. 
STOLETÍ/MARTINA BITTNERO-
VÁ

Pondělí 19. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

MADEIRA/ALEŠ KRATINA

Úterý 20. února, 15 hod., sál 
hudebního oddělení.

WOLKRŮV PROSTĚJOV
Spádové kolo festivalu poezie Wol-

krův Prostějov.

Pátek 23. února, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

STŘEDNÍ ASIE/TOMÁŠ KUBEŠ

VÝSTAVY:
I NÁDRAŽÍ JE KATEDRÁLA
Do 28. února 2018, sál hudebního 

oddělení.
Výstava fotografií Lenky Vaníčkové.

KYRGYZSTÁN OČIMA JARMI-
LY KOLÁČKOVÉ

1. – 28. února 2018, pobočka Mod-
řínová.

Výstava fotografií.

3.2. sobota  MUDr. Slabá Ivana  Tovačovského sady 78, Moravské Budějovice   568  420 728
4.2. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620   248
10.2. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620   248
11.2. neděle MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
17.2. sobota MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620  248
18.2. neděle  MDDr. Vodička Petr  Klinika stomatochirurgie, implantologie a estetické 
     stomatologie, s.r.o., Na Potoce 78, Třebíč   568  844 102
24.2. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620   248
25.2. neděle  MDDr. Blažek Jan  STRONG DENT, s.r.o., Sv. Čecha 840/39, Třebíč  568 844  002

Školní kolo soutěže v uměleckém 
přednesu poezie a prózy se uskuteč-
nilo v lednu v třebíčské Obchodní 
akademii a Hotelové škole. Studen-
ty hodnotila tříčlenná porota v čele 
s Veronikou Dobrovolnou, další-
mi členkami byly Pavla Vítková a 
Naděžda Malá.

Úvodního slova se ujala ředitelka 

školy Libuše Kolářová. „Jsem ráda, 
že o přednes je mezi žáky zájem. Je to 
i zásluha učitele Miroslava Koupila,“ 
uvedla.

V kategorii Poezie porota přiřkla 
první místo Gabriele Šebkové před 
Tomášem Blažkem a Petrou Noho-
vou. V kategorii Próza patří první 
místo Janě Kopečkové, druhé Iza-

Žáci soutěžili v uměleckém přednesu

NĚKTEŘÍ účastníci soutěže se společně vyfotografovali. Foto: Antonín Zvěřina

Peklo pod španělským nebem, tak 
se jmenuje další knížka spisovatele a 
reportéra Stanislava Motla. Pojedná-
vá o třebíčském rodákovi, interbriga-
distovi Leopoldu Pokorném. Beseda 
a autogramiáda se konala ve čtvrtek 
11. ledna v Národním domě. Přijel i 
bývalý senátor a europoslanec Richard 
Falbr, jehož otec ve španělské občan-
ské válce také bojoval, a vzal si za ženu 
tamní dívku. Se svojí sestrou malovala 
protifašistické nápisy. 

Falbr smekl před Třebíčí, která posla-
la do války, trvající 33 měsíců, devět 
bojovníků. „Gottwald označil interbri-
gadisty za dobrodruhy. Byl bych moc rád, 
kdyby dějiny na tento výrok zapomněly,“ 
přál si Falbr. 

Stanislav Motl byl dva roky ponořený 
do různých dokumentů a prošel Špa-
nělsko křížem krážem, než vydal tuto 
knihu. Byl i přímo na místech, které se 
týkají Leopolda Pokorného. -zt-

Motl vydal další knihu

O PODPIS knihy „Peklo pod španělským nebem“ autora Stanislava Motla byl 
velký zájem. Foto: archiv MKS

Týden manželství 
podpoří rodiny

Národní týden manželství, kam-
paň na podporu rodinných vztahů, 
se uskuteční v Třebíči od pondělí 12. 
do neděle 18. února. Začíná v pon-
dělí 12. února v Třebíčském centru, 
kde se od deseti hodin koná vyhláše-
ní soutěže Nej mimi 2017. 

Moderní trendy make-upu předsta-
ví Dana Beranová v úterý 13. února 
od 16.30 hodin v městské knihovně. 
O den později tam vystoupí Marti-
na Bittnerová, od 17 hodin, s před-
náškou Partnerské vztahy v 19. sto-
letí. V úterý 14. února se také koná 
Valentýnské tvoření, od devíti hodin, 
ve Family pointu. 

Valentýnské souznění proběhne 
v kavárně Vrátka v ulici Leopolda 
Pokorného od pondělí do soboty. 

Míla a Pavel Bajerovi pohovoří ve 
středu 15. února v restauraci Pano-
rama na Karlově náměstí od 17.30 
hodin o vytvoření pevného manžel-
ství. Ve stejný den, od 10.30 hodin, 
nastíní Antonín Křoustek v Třebíč-
ském centru téma Manželství v krizi. 

Vše završí v neděli 18. února od 
17.30 do 19 hodin na zimním stadi-
onu Valentýnské bruslení zdarma. 
 -zt-

bele Pelánové a třetí Lukáši Vlčko-
vi. 

Porota udělila zvláštní cenu Dani-
ele Šimkové za autorskou tvorbu 
a přednes vlastní básně Zasněná. 
Do oblastního kola Wolkrova Pro-
stějova 2018, které se bude konat v 
únoru v Městské knihovně Třebíč, 
porota doporučila Janu Kopečko-
vou, Gabrielu Šebkovou, Tomáše 
Blažka a Izabelu Pelánovou. 

„Soutěž v uměleckém přednesu 
poezie a prózy patří na naší škole k 
akcím, které se těší velké oblibě jak 
mezi soutěžícími, tak i napříč vše-
mi vyučovanými obory. Svoje síly v ní 
změří žáci učebních a studijních obo-
rů. Mě osobně těší velká účast žáků - 
diváků, kteří nadšeně fandí svým favo-
ritům,“ poznamenal Koupil. 

Přiznal, že umělecký přednes je 
jeho srdeční záležitostí. Jednotli-
vým soutěžícím pomáhá s výbě-
rem textu, společně s nimi probere 
přednosti a úskalí literárních uká-
zek, i jejich interpretaci. Na nej-
vyšších stupíncích školní soutěže 
se tradičně umísťují mladí členové 
dramatického kroužku ze školního 
Divadélka Safra - Porte. -zt-
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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.
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s maturitním vysv d ením
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EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ  I  ZAHRADNICTVÍ  I  PODNIKÁNÍ – nástavbové studium
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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.
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EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ  I  ZAHRADNICTVÍ  I  PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
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CUKRÁ , EZNÍK UZENÁ
TRUHLÁ
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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.

Seznámili se se sokolnictvím, 
sbírali také houby

Zajímaví dva projekty připravila 
pro své žáky v minulém roce AGRO 
Škola – Soukromá střední škola ze-
mědělská se sídlem u bývalé hájenky 
u obce Pozďatín. 

Na základě pozvání Mysliveckého 
spolku Pozďatín se mohli žáci zúčast-
nit prezentace využití sokolnictví při 
myslivosti. 

Konala se na počátku listopadu mi-
nulého roku v okolí obce Pozďatín ja-
ko součást vzdělávacího bloku země-
dělské cvičení. 

Součástí zemědělského cvičení 
rostlinné výroby bylo poznávání, cha-
rakterizace a v neposlední řadě i sběr 

hub v lesích mezi obcemi Pozďatín a 
Kojatín. Tyto projekty se všem účast-
níkům velice líbily.

ILUST� ČNÍ FOTO. 
 Foto: archiv
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Divadla, koncerty, 
přednášky

Plesy

Třebíčské centrum

Centrum DaRKlub zdraví

Muzeum Vysočina

Centrum Ruth

Klub seniorů

Kino Pasáž
Od čtvrtka 1. do středy 7. února
ČERTOVINY
Repríza české pohádky Zdeňka Troš-

ky.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 2. do neděle 4. února
LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČ-

BA
Premiéra akční sci-fi USA.
Každý labyrint musí mít svůj konec.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Pondělí 5. února
S LÁSKOU VINCENT
Premiéra animovaného životopisné-

ho dramatu, Velká Británie/Polsko.
Začátek představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od úterý 6. do středy 7. února
PREZIDENT BLANÍK
Premiéra komedie ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 8. do středy 14. února
Upozornění: čtvrtek  - neděle ve 2D, 

pondělí – středa ve 3D 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TA-

JEMSTVÍ OHNĚ A LEDU 3D
Premiéra animované dobrodružné 

ruské komedie v českém  znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný
Od čtvrtka 8. do středy 14. února 
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Premiéra erotického thrilleru USA.

Neděle 11. února od 16 do 18 
hodin

RELAXAČNÍ TVOŘIVÉ OD-
POLEDNE – Valentýnské tvoření z 
marcipánu

Adventní dům, Jungmannova 16, 
Třebíč

Sobota 24. února od 17 do 18.30 
hodin

MUŽ A ŽENA – tajemství rozdíl-
ných rolí

Přednáší David Kogut BTh.
Adventní dům, Jungmannova 16, 

Třebíč

Upozornění: Začátky představení 
čtvrtek ve 20.30 hod., pátek – středa 
v 19.30 hod.  

Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 15. do pondělí 19. úno-
ra 

BLACK PANTHER 3D
Premiéra akčního sci-fi USA.
Upozornění: Začátky představení 

čtvrtek - sobota ve 2D, dabing, v 17 
hod., neděle - pondělí ve 3D, titulky, 
v 19.30 hod.

Mládeži přístupný

Od pátku 16. do soboty 17. února
NIT Z PŘÍZRAKŮ
Premiéra dramatu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od neděle 18. do úterý 20. února
EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ 

ZNÁMÁ
Premiéra dokumentu ČR/Polska.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od úterý 20. do středy 21. února
TVÁŘ VODY
Premiéra fantasy dramatu USA/

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

Od středy 21. do čtvrtka 22. února
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOU-

FALÉ VĚCI
Repríza české komedie Filipa Renče 

na motivy Haliny Pawlowské.
Začátky představení v 17 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 23. do středy 28. února
PRAČLOVĚK
Premiéra animované dobrodruž-

né komedie, Velká Británie/ Francie, 
v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 23. do středy 28. února
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Premiéra milostného dramatu ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 1. února
WIND RIVER 
Premiéra kriminálního dramatu 

USA.

Čtvrtek 8. února
Upozornění: začátek v 19 hod.
ČERVENÁ
Premiéra dokumentu Olgy Somme-

rové o světově proslulé operní pěvky-
ni Soně Červené.

Čtvrtek 15. února
DRUHÁ STRANA NADĚJE
Premiéra komediálního dramatu Fin-

ska.

Čtvrtek 22. února
CHLAPI NEPLÁČOU
Premiéra dramatu Bosny a Hercego-

viny.

Ples třebíčských farností - pátek 
9. února od 20 hodin na Hájku

Únor - měsíc zdraví 
a sebepoznávání

6.2. 8.30 - 11 Měření tlaku, cuk-
ru a cholesterolu

8.2. 10.30 – 12 CÍL pro Vysočinu
13.2. 15 - 16.30 Já a moje tělo - 

složíme si človíčka, procvičíme tělíč-
ka

13.2. - 15.2. Národní týden 
manželství - motto: Manželství bez 
mýtů 

15.2. 10.30 – 12 Jaká se ti líbí 
barva? (tvořivé dopoledne)

20.2. 15 - 16.30 Kulajda (kurz 
zdravého vaření)

27.2. 15 - 16.30 Zdravý talíř 
Aktuální informace na facebooku 

Třebíčského centra
Místo konání: Centrum DaR, 

Okružní 935, Třebíč - Borovina  
(budova ZMVŠ - zadní vchod)

Více informací na telefonu: 734 
657 368 nebo na mail: centrum-
dar@gmail.com

Úterý 6. 2. 19 hod. - Národní dům
SEVERNÍ KOREA OČIMA 

MILANA BUREŠE
Fotograf Milan Bureš je jedním z 

devatenácti cestovatelů, kteří dostali v 
posledních letech povolení vstoupit do 
Severní Koreje. 

Čtvrtek 8. 2. v 18 hod. - Foyer diva-
dla Pasáž

SOLITUTTICELLI CELLO 
ENSEMBLE

Michal Greco, Alžběta Poukarová, 
Martina Klimešová, Rudolf Mrazík – 
violoncello

Sobota 10. 2. od 14 – 18 hod. - Tře-
bíčské předzámčí

KARNEVAL V EXPOZICI CES-
TY ČASEM

Pátý ročník dětského karnevalu v 
předzámčí. 

Sobota 10. 2. v 15 hod. - Národní 
dům

Z GARÁŽE KE HVĚZDÁM
II. ročník soutěže amatérských kapel

Úterý 13. 2. v 19 hod. - Národní 
dům 

HALINA PAWLOWSKÁ

Neděle 18. 2. v 16 hod. - Divadlo 
Pasáž

DIVADLO D5 PRAHA
Libor Jeník: KRYSÁCI

Čtvrtek 22. 2. v 19 hod. - Národní 
dům            

MALINA BROTHERS A KATKA 
GARCÍA

Čtvrtek 8. února ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

1. - 28. 2.  VZTAHY V MANŽEL-
STVÍ A RODINĚ

1. 2.  10 – 12 Skoč a povyskoč! 
(podpora pohybové obratnosti)

10 - 11.30 ROZOUMEK - cílené 
hry na rozvoj jemné motoriky

5. 2.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Změny v dávkách státní sociální 
podpory

5. 2.  14.30 - 16.30 MUM-AUT 
setkání rodičů s dětmi s poruchami 
autistického spektra 

6. 2.  8 – 12 CÍL pro Vysočinu: Já 
a moje kompetence 

6. 2.  10.30 – 12 EKOATELIÉR 
pro velké i malé: Valentýnka pro 
naše nejbližší

7. 2.  12.30 - 15.30 CÍL pro Vyso-
činu: online aplikace pro denní 
použití

8. 2.  10 – 17 Ořechy, semínka a 
suché plody

8. 2.  18 – 20 Rukodělný kurz: 
Valentýnská krabička 

12. - 18. 2.   NÁRODNÍ TÝDEN 
MANŽELSTVÍ

12. - 16. 2.  FAMILY POINT Tře-
bíč: Národní týden manželství  

12. 2.  10 – 12 Vyhlášení 13. roč-
níku NEJ MIMI 2017

13. 2.  10.30 – 12 Co (ne)čekat 
od manželství

13. 2.  13 – 15 CÍL pro Vysočinu: 
Dítě v centru

14. 2.  9 – 16 FAMILY POINT 
Třebíč: Rukodělné tvoření – Valen-
týnské dárečky

15. 2.  10.30 – 12 CÍL pro Vyso-
činu: Co dělat, když všechno selže

15. 2.  10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Konflikty mezi partnery – 
příčiny a možnosti řešení

15. 2.  15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Bílé fazole se zeleni-

nou a pečivem
16. 2.  18 – 20 Muzikoterapeutic-

ká relaxace
17. 2.  14 – 17 Tvořivé odpoled-

ne: Ozdoba nejen na plesové šaty
19. 2.  10.30 – 12 Klub Mimin-

ko: Biopotraviny a potraviny zdravé 
výživy

20. 2.  8.30 – 11 Měření tlaku, 
cukru a cholesterolu

21. 2.  8 – 12 CÍL pro Vysočinu: 
Sociálně-právní minimum

22. 2.  10.30 – 12 Umím správně 
vyslovovat

22. 2.  14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Smajlíci z rýžových chlebíčků

26. 2.  10 – 12 Klub Miminko: 
Houpáme se na míčích

27. 2.  10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Pomazánka z červené 
řepy

Výstavy
Do 11. března
Galerie Tympanon: Horácká 

architektura a kroje

Do 25. března
Zámecké konírny
Sopky v geologické minulosti 

Moravy a Slezska
V termínu od 19. 2. do 16. 3. muze-

um připravuje k výstavě program 
pro 1. a 2. stupeň základních škol s 
názvem Příběh sopky, kde se sezná-
mí se sopečnou činností a sopkami 
v obecném měřítku, dále se sopkami 
na českém území.

Úterý 20. 2. od 17 hodin – Žen-
ství, rodina, mateřství - beseda v 
Centru podpory rodin Ruth na Kar-
lově náměstí.

Úterý 27. 2. od 9 do 12 hodin – 
Prázdninové dopoledne s Cent-
rem Ruth v jeho prostorách.

Pátek 9. února ve 14 hodin – 
Národní dům, malý sál 

PĚSTOVÁNÍ TEPLOMILNÉ 
ZELENINY V NAŠICH PODMÍN-
KÁCH

Čtvrtek 22. února ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

Pátek 23. února v 15 hodin – 
Národní dům, velký sál

MAŠKARNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA

Děti
Pondělí 19. února v 8.30 a 10.15 

hodin – divadlo Pasáž
KÁŤA A ŠKUBÁNEK

Pátek 23. února v 9 a v 11 hodin – 
divadlo Pasáž

DON QUIJOTE DE LA ANCHA
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TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

50%
KABÁTY!
VŠECHNY!

MINUS

NAP
ROS

TO

www.modaprostejov.cz

Naprosto všechny dámské a pánské kabáty jsme bez vyjímky 
zlevnili o fantastických - 50% !!! A pozor! Stále trvá akce 
„Každý oblek minus 1000,- Kč”! Dále jsme pro Vás přichystali 
skvělou nabídku dámských šatů se slevou 50%. Těšíme se na Vás! 

Akce platí od 5. 2. 2018

Darek_100x74_V01.indd   1 23.1.2018   13:20:05
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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 :-)  

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

Překlady a tlumočení 

Náplně do tiskáren

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

Služby zahrádkářům

Truhlářství

Koupím

Ostatní

Zaměstnání

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, ren-
ovace parket, průmyslové lité podlahy, 
včetně dodání materiálu. www.pod-
lahyvysociny.cz. 
Z. Dvořák, tel.:  775 355 521

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

Podlahářské práce

Pedikúra, manikúra

Vyklízíte dům, byt, chalupu? Koupím 
i celou pozůstalost. Nábytek, nádobí, 
příbory, sklo, porcelán, knihy, fotografie, 
lustr, obrazy, náboženské předměty, mince, 
bankovky, odznaky, hodinky, staré zbraně, 
betlém a vánoční ozdoby. Vše vojenské, 
myslivecké. Jakoukoliv sbírku - vše do roku 
1989. Tel.: 724 468 171

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

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

Služby
Autopříslušenství
SPECIÁLKA AUTONOSIČE - AUTO-
BOXY BONA Voborný,  Prodejna 
přemístěna na ul. B. Němcové Třebíč 
PRODEJ - PŮJČOVNA. Zajímavé ceny 
nosičů lyží, FAV-FEL od 800,-, OCT-
FAB od 1100,-, OCT II-FAB II od 1190,-, 
příčníky od 690,- autoboxy od 2300,-, 
nosiče na závěsné zařízení. Záruka, 
Servis Tel. 724 555 204, 
www.autonosicetrebic.cz 

Montáže tažných zařízení a půjčovna 
přívěsů na Budíkovické 215. Montáž 
( autorizovaná - bez nutnosti STK ) na 
počkání. Detaily na www.taznekoule.cz   
Tel.: 604 871 030. 

Koupím staré hračky na baterku, klíček, 
bovden, auta, vlak, loď, pásák, dělo, 
vojáčky, stavebnice, hry, kostky, panenky, 
kočár aj. Dobře zaplatím. Tel.: 603 146 473

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

Výklad karet

Koupím starý nábytek i z půdy, hodiny, 
betlém, hud. nástroje, mince a bankovky, 
reklamní cedule, vyznamenání, nože, 
šperky, stříbrné předměty, příbory, hračky,  i 
celou pozůstalost. Dobře zaplatím. Tel. 603 
146 473

Autoservis Obůrka s.r.o. Jihlava přijme 
automechanika, autoelektrikáře.Nad-
standardní platové podmínky. Info. na 
tel.:774 530 825
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Muži
60 m Tobiáš Dvorský 7,08 
100 m Tobiáš Dvorský 10,90 
200 m Tobiáš Dvorský 21,91 
400 m Tobiáš Dvorský 50,37 
800 m Tadeáš Janík 1:59,22 
1500 m Michael Jakůbek 4:15,96
Míle Josef Rygl 4:34,01
3000 m Michael Jakůbek 9:04,59
5000 m 
Michael Jakůbek 15:55,39 
10000 m 
Michael Jakůbek 34:34,51 
1/2maraton 
Tomáš Nováček 1:18:26
Maraton Tadeáš Mahel 3:08:41
110 m př Martin Nováček 15,53
400 m př Daniel Kincl 66,07
3000 m př 
Michael Jakůbek 10:25,35 
4 x 100 m 
Havel Urbánek Urban Dvorský
43,67
4 x 400 m 
Urban Sekyra Svoboda Růžička
 3:28,45
Dálka Aleš Svoboda 674
Výška Aleš Svoboda 199
Trojskok Martin Bartoš 12,90
Tyč Aleš Svoboda 405 
Koule Tomáš Vilímek 15,49 OR
Oštěp Martin Bartoš 55,18
Disk Jiří Kliner 41,95 
Kladivo Ondřej Tomek 46,04
Desetiboj (junioři) 
Aleš Svoboda 7222 

Ženy
60 m Pavla Kosielská 7,94 
100 m Pavla Kosielská 12,94
200 m Kristýna Všetečková 27,50 
400 m Simona Jonášová 67,07
800 m Aneta Štorková 2:25,84
1500 m 
Nikola Procházková 5:27,12 
Míle Jana Vrbová 6:10,00 
3000 m Jana Vrbová 12:03,0
5000 m 
Radka Březnová 21:14,43 2.

10000 m Jitka Mahelová 45:53
1/2maraton 
Radka Březnová 1:39:05
Maraton Jitka Mahelová 3:57:32
4 x 100 m 
Trojanová Kuthanová Teplanová
Gallová 53,08
Dálka Pavla Kosielská 540 6. 
Výška Andrea Bartoňková 158
Trojskok Nikola Růžičková 10,70 
Koule Monika Sedláčková 10,56
Oštěp Bára Doležalová 32,74
Disk Eliška Krajčová 32,18 9.
Kladivo Lenka Götzová 36,85

Každoroční hledání nejúspěšněj-
šího třebíčského atleta prostřed-
nictvím nejvyššího počtu zápisů 
v tabulkách skončilo v loňském roce 
ve prospěch běžce Michaela Jakůbka. 
Svěřenec trenéra Jiřího Březny uspěl 
na tratích od 1500 m do 10000 m 
včetně překážkového běhu na 3000 
m. V něm jeho čas 10:25,35 min 
znamená navíc šestou příčku histo-
rických tabulek, do kterých pronikl i 
na pětce a desítce. 

O jedno prvenství méně (nepo-
čítáme li štafetu) má sprinter Tobi-
áš Dvorský, který na dvoustovce 
časem 21,91 s dýchá na záda okres-
nímu rekordmanovi Petru Daněč-
kovi (21,48 s z r. 2006), stovkou za 
10,90 s je v dlouhodobých tabulkách 
čtvrtý (rychlejší jsou jen Daněček 
- 10,64, Petr Svoboda – 10,69 a Jiří 
Sýkora – 10,89) a čtvrtkou za 50,37 
s desátý. 

Čtyř prvních míst dosáhl i Aleš 
Svoboda (opět bráno bez štafe-
ty), trénovaný, stejně jako Dvorský, 
Jiřím Klinerem. Třikrát to bylo ve 
skokanských sektorech (z toho 405 
cm v tyči znamenalo sedmou příč-
ku dlouhodobých tabulek), počtvr-
té v desetiboji, který Aleš absolvoval 
s vrhačským náčiním pro juniorskou 
kategorii. 

Třebíčské atletické tabulky 2017

Nejrychlejší muži na 5 km
Kotyza  Daniel  VSK UNI  Brno  2000  D  00:17:36
Janík Tadeáš  TJ Spartak  2001  D  00:18:34
Nezveda  David  TJ Spartak Třebíč  1998  MA  00:18:54

Ženy na 5 km
Procházková  Nikola  TJ Spartak Třebíč  2002  D  0:20:05
Vrbová Komárková  Jana  Tj Sokol Studenec  1984  ŽA  0:20:45
Březnová  Radka TJ Spartak Třebíč  1999  ŽA 00:22:25

Muži 10 km
Soural  Lukáš  VSK UNI Brno  1982  MA  00:34:15
Jakůbek  Michael TJ Spartak Třebíč  1998  MA  00:34:16
Čabala Vojtěch  Rabbits Znojmo  1993  MA  00:34:35

Ženy 10 km
Dvořáková  Kristýna  Perňa systém  1996  ŽA  00:37:38
Indráková  Adéla  SK Žabovřesky Brno  1991  ŽA   00:42:54
Zháňálová  Barbora  SK Žabovřesky Brno  1993  ŽA  00:45:11

Výsledky silvestrovského běhu 5 km a 10 km

Silvestrovský běh ukončil 5. roč-
ník Třebíčského běžeckého poháru 
a vyřešil všechny nejasnosti ohledně 
celkového pořadí v kategoriích. Do 
celkového pořadí běžeckého seriálu 
se započítalo osm nejlepších závodů 
každého běžce a vyhlašovalo se hned 
několik kategorií. První tři obdrželi 
poháry a diplomy. Z vítězství Třebíč-
ského běžeckého poháru se mohou 
těšit Jana Vrbová-Komárková ze Soko-
la Studenec a Michael Jakůbek z míst-
ního oddílu Spartaku Třebíč. 

Vítězi už byli dřív, než se běžel 
poslední závod poháru - Silvestrov-
ský běh, ale přesto byl poslední závod 

zajímavý, protože v hodně kategori-
ích nebylo jasno ani v ženách, ani v 
mužských kategoriích.

Vítězové se k celému poháru vyjá-
dřili pochvalně a shodli se, že  pohár 
je dobře připraven, s různými typy 
závodů, což je pro běžce atraktivnější. 
Oba dva, i ostatní ocenění v kategori-
ích, přislíbili účast v novém ročníku a 
pokusí se své umístění obhájit. 

Za celým pohárem udělalo hezkou 
tečku slavnostní vyhlášení a předání 
pohárů z rukou představitelů města a 
sponzorů, kteří se podíleli na organi-
zaci i propagaci letošního Třebíčského 
běžeckého poháru 2017. -zt-

Tradičnímu Silvestrovskému běhu 
na Klučovskou horu loni na sklonku 
roku přálo počasí. Teplota překroči-
la nulu, a kromě několika blátivých 
úseků trať nabídla příznivé podmín-
ky. Loni se poprvé hlavního pořada-
telství ujala, po třebíčském běžec-
kém nestorovi Arnoštu Korešovi, 

Zuzana McBain. „Doufám, že všech-
no klapne, Až závod skončí a rozdáme 
ceny, zhluboka si oddechnu,“ pravila 
těsně před startem. Velice ji potěšila 
účast na 37. ročníku - 198 sportov-
ců. Běhu se zúčastnilo nevídaných 
31 dorostenců, a nejmladšímu účast-
níku běhu bylo devět let. -zt- 

Skončil Třebíčský běžecký pohár

Vrhač Tomáš Vilímek byl sice nej-
lepší jenom ve vrhu koulí, zato to 
bylo s jediným okresním rekordem. 
Svěřenec Jana Herese vymazal 16 
let starý výkon Pavla Peňáze, když 
k jeho 15,35 m přidal 14 centimetrů. 
Do první desítky se dostal i v disku, 
kde však jeho 41,47 m přehodil sko-
ro o půl metru Jiří Kliner. 

O poslední změnu v historických 
tabulkách se postaral dorostenec 
Tadeáš Janík. Osmistovkař tréno-
vaný Janem Nechvátalem zaběhl 
svou trať za 1:59,22 min, což zna-
mená desátou příčku. Z vyjmenova-
ných závodníků se hned čtyři obje-
vili v tabulkách poprvé: Dvorskému, 
Jakůbkovi i Janíkovi to sice ulehčila 
dlouhodobá zranění Zuzáka a Ryg-
la, zejména první dva však prokázali 
tak velký výkonnostní skok, že by se 
prosadili i při jejich účasti. 

Totéž platí o Vilímkově zlepše-
ní v kouli, kde za ním druhý v pořa-
dí, Kliner, zaostal přesně o 2 metry. 
Ve zbývajících disciplínách vesměs 
vládli premianti z roku 2016, jen na 
vysokých plotech se do role překáž-
kářského krále vrátil Martin Nová-
ček, a nejlepší maratonský výkon 
si připsal Tadeáš Mahel, jehož čas 
3:08:41 hod je devátým nejrychlej-
ším maratonem zaběhnutým tře-
bíčským běžcem. Tadeáš společně 
s Tomášem Nováčkem jsou jedinými 
zástupci klubu Atletic Třebíč, ostatní 
uvedení jsou členy třebíčského Spar-
taku.  

V omlazených ženských tabulkách 
se na první pohled střídá více jmen, 
než v mužských. Jedním z důvodů 

je skutečnost, že bezkonkurenčně 
nejlepší třebíčská atletka Veronika 
Janíčková strávila letní část sezony 
v brněnském Olympu a její výko-
ny nemohou být do našich tabulek 
zapsány. 

Na uvolněná místa aspirovalo více 
závodnic, větší počet prvenství má 
však jen mladičká sprinterka a dál-
kařka Pavla Kosielská (trenér Vrati-
slav Fišera), která na stovce i v dálce 
pronikla do historické první desít-
ky. Totéž se podařilo diskařce Eliš-
ce Krajčové (trenér Josef Vomela) i 
výškařce Andree Bartoňkové (trenér 
Vratislav Fišera). 

Nejkvalitnějším výkonem z tohoto 
pohledu je ale čas Radky Březnové 
(trenér Jiří Března) na pět kilometrů. 
Jejích 21:14,43 min je druhou nej-
rychlejší třebíčskou pětkou po nedo-
stižných 17:56,0 min Jitky Hekrdlo-
vé z roku 1983. Radka navíc zaběhla 
půlmaraton za 1:39:05 hod, což je o 
šest minut lépe, než loni Jitka Mahe-
lová. Jitka zas zrychlila při maratonu, 
když časem 3:57:32 hod prolomila 
čtyřhodinovou hranici. 

Protože se ženské výkony na těch-
to dvou nejdelších tratích evidují 
teprve od loňska, lze v obou přípa-
dech s opatrností hovořit o ženských 
okresních rekordech v maratonu i 
půlmaratonu. Potřebnou vytrvalec-
kou injekci třebíčské ženské atletice 
poskytl Atletic Třebíč, jehož členkou 
je Mahelová, a spartakovský oddíl 
triatlonu, za který závodí Březnová. 
Mimo blok členek atletického oddí-
lu Spartaku stojí ještě studenecká 
Jana Vrbová.  Milan Zeibert

START SILVESTROVSKÉHO BĚHU se tradičně uskutečnil v Demlově ulici.
 Foto: Antonín Zvěřina

Dorostenci se běhu nevyhýbají
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Třebíčské noviny

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - 
Klubovna u rybníka „Babák“, kon-

takt Ing. Ladislav Tomáš, 
tel : 776 143 134

3. 2. 2018 Zimním Podoubra-
vím, turistický pochod v Sobíňově, 
cíl v hospodě u Štefana, trasy pěší a 
lyže vlastní, nebo od pořadatelů, 15 
a 20 km. Každý si vybere trasu pod-
le výstupu z autobusu. Vedoucí jde 
Krucemburk - Benátky - Stružinec - 
Údavy - Rovný - Hudeč – Horní Stu-
denec - Sobíňov (17 km). Nebo lze 
jít ze Škrdlovic přes Dářko (18 km), 
z Krucemburku přes Ransko (9 km), 
z Chotěboře údolím Doubravy (9 
- 12 km). Stačí příchod do cíle, do 
Sobíňova ráno není spojení. Odjezd 
autobusem z Třebíče v 6.56 z AN, 
stanoviště 4. Návrat ze Sobíňova vla-
kem v 13.19, 15.24, 17.24.

10. 2. 2018 Náměšť nad Osla-
vou - Velkopolský dvůr - U Vla-
sáka - zřícenina hradu Lamberk 
- Pod Vlčím kopcem - Březník 
- Kralice nad Oslavou (16 km). 

Vycházka k nově zbudované lávce 
pod Vlčím kopcem přes řeku Osla-
va, kde býval brod. Zříceninu hra-
du Lamberk spatříme na protáhlém 
skalnatém ostrohu obtékaném řekou 
Oslavou. Od Vlasáka obtížnější úsek 
kolem řeky, ten lze vynechat a jít po 
cyklostezce 5106. Odjezd vlakem z 
Třebíče hl. n. v 8.42 / z Boroviny v 
8.25. Návrat vlakem z Kralic v 14.39, 
16.37.

10. 2. 2018 Třebíč – Stařeč. Do 
Starče na masopust. Průvod masek 
vyrazí od místní sokolovny v 9.30 
hod. a skončí u hasičské zbrojnice. 
Na účastníky čeká bohatá tombo-
la a spousta zábavy. Nebude chybět 
pravá stařečská zabíjačka. Návštěva 
individuální.

11. 2. 2018 Za svatým Valentý-
nem, turistická vycházka KČT Čeří-
nek, start v 11 hodin v Rantířově, 
cíl Kaplička Rounek, trasa 10 km. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 9.25 
/ z Boroviny v 9.29. Návrat vlakem z 
Rantířova v 13.11, 14.57, 16.59.

17.- 21. 2. 2018 Zimní přejezd 
Jizerských hor, akce vhodná pro 
běžkaře, ubytování  na lůžku a polo-
penze je na osadě Jizerka - Stará Pila. 
Trasy v NE, PO a ÚT 10 až 30 km: 
Orle - Vysoká Kopa - Jizerský Stog - 
Smrk - Předěl - Jizerka, Souš - Pro-
tržená přehrada - Knajpa - Jizerka, 
Jelení stráň - Smrk - Smědava - Jizer-
ka, Harrachov - Dvoračky - Vosecká 
buda - Jizerka. Odjezd vlakem v SO z 
Třebíče v 4.14 přes Jihlavu do Koře-
nova, pak 7 km na lyžích na Jizerku, 
zpět ve ST z Kořenova v 10.04.

24. 2. 2018 Memoriál Vladimí-
ra Mlnaříka, vzpomínková vycház-
ka do Radošova: a) Číchov - Leština 
- Kouty - Pavlovský mlýn - chata (8 
km), nebo b) Dolní Smrčné - Pav-
lovský mlýn - chata (4 km). Kontrol-
ní bod - chata u Radošova v blízkosti 
Vavroveckého rybníka. Do kultu-
ráku v Radošově je to 1,2 km. Zde 
bude nachystáno menu. Je třeba pře-
dem sdělit, kdo se chystá přijít. Zpět 
na vlak do Dolní Smrčné (+3 km). 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 9.20 
/z Boroviny v 9.26. Návrat vlakem z 
Dolní Smrčné v 13.52, 15.5 2. 

Mezi nejúspěšnější třebíčské 
sportovce bezesporu patří tri-
atlonista Petr Mejzlík. Zhod-
notil loňskou sezonu a nastínil 
plány pro letošek.
� Antonín Zvěřina

Jak hodnotíte loňskou sezonu?
Loňskou sezónu hodnotím určitě 

pozitivně. I když začátek nebyl nej-
lepší. Myslel jsem, že v Itálii-Caval-
linu dojedu na lepších pozicích, ale 
byl to duben, začátek sezóny, a asi 
tam na mě v tu dobu bylo moc hor-
ko. Kromě Itálie jsem si zazávodil v 
lednu v Izraeli, pak jsem byl v květ-
nu třetí v Černé Hoře a v etapovém 
závodě na Elbě obsadil 5. místo. 

V Českém poháru v dlouhých tri-
atlonech jsem byl druhý, ve Světo-
vém poháru v kvadriatlonu celko-
vě třetí v kategorii, a hlavně se mi 
podařilo uspět na Mistrovství světa 
v dlouhém kvadriatlonu v Lazino-
vě, kde jsem doběhl na 2. místě. Je to 
můj oblíbený závod, a tak po třech 
vítězstvích v předešlých letech jsem 
si úspěch zopakoval. 

Zážitkem byla určitě v září Ukra-
jina. V Bukovelu na půlce jsem byl 
druhý v kategorii, ale hlavně to byla 

destinace, kam běžně závodit nejez-
díme, a byl jsem překvapen prostře-
dím, pozitivním a přátelským přístu-
pem lidí a celou organizací závodu; 
jen tam byla zima a hodně náročná 
cyklistika. 

Ale krásnou tečkou za sezónou 
byla účast na závodech v Egyptě, v 
polovině listopadu. Tam se mi poda-
řilo vyhrát tři závody ze čtyř ve své 
kategorii. Jak počasí, tak přístup k 
nám ze strany organizátorů, organi-
zace a průběh závodů, a nakonec i 
výsledek, celé to bylo hodně vydaře-
né, i když jsme odlétali v podstatě do 
neznámého prostředí. 

Tuto akci pokládám za jednu z 
vůbec nejhezčích, kterou jsem ve své 
dlouhé závodní kariéře zažil. A nej-
větší úspěch? Určitě titul vícemistra 
světa v dlouhém kvadriatlonu z Lazi-
nova, na ten jsem se hodně nadřel 
během závodu a těsně ho uhájil před 

dotírajícím závodníkem z Polska.

Co očekáváte od letošní sezony?
Těžko říct. Zatím nemám úplně 

jasno, kterých triatlonů se zúčast-
ním, protože kalendář ještě není 
úplný. Ale jasno mám v kvadriatlo-
novém světovém poháru, kde bych 
zase rád atakoval pódiová umístění. 
Určitě chci jet na Mistrovství světa 
v dlouhém do Hannoveru, násled-
ně Mistrovství Evropy v Lazinově na 
střední trati, dále MČR v Týně nad 
Vltavou, závod světového poháru v 
maďarském Kaposváru, a uzavřít to 
začátkem září tradičně posledním 
závodem poháru v Bergsee, což bude 
zároveň MS ve sprintu. 

V plánu mám začít sezónu až na 
konci dubna v Bratislavě, následně 
jet půlku v Grazu v Rakousku, a pak 
se postupně uvidí, až budou kom-
pletně vypsány závody pro letošní 
rok.

Proč jste závodil v Egyptě?
Už asi před dvěma lety jsme se 

bavili s Tomášem Bednářem, závod-
níkem z Jihlavy, že v Izraeli to ukon-
číme po čtyřech účastech, a zkusíme 
jinou podobnou destinaci. A tehdy 
nás napadl závod v Káhiře. 

Tam se to tehdy jelo na Váno-
ce, nebo kolem nich. Postupně se 
z toho vyklubala možnost navštívit 
egypskou Hurgádu, protože zapada-
la do sezóny na úplný závěr, bez spe-
ciální přípravy. A tak se stalo, že jsme 
se ocitli v Sahl Hasheeshu v resortu 
Old Palace na skvělých závodech, 
kde bylo 22 národností, a účast v 
závodech, kromě duatlonu, vždy 
přes 200 startujících. Krásný zážitek, 
a určitě opakovatelný. Určitě se tam 
hodlám vrátit.

Jak pro vás začal nový rok?
V nejbližších dnech mě čeká jako 

celý život práce ve škole a postupné 
zatěžování organizmu sportem. Pro-
tože po pěti letech jsem si konečně 
zase užil náležitě Vánoce - s cukro-
vím a ležením u televize, a příjemně 
nabral devět kilogramů. 

Nic neobvyklého asi před 5 lety, a 
dřív. Poslední roky jsem se ale chys-
tal vždy do Izraele na Isramana, takže 
jsem držel váhu i formu přes Vánoce, 
závod se jezdí poslední pátek v led-
nu, a tak jsem pomalu zapomněl, 
jaké to je pohybovat tělem při deva-
desáti dvou kilogramech živé váhy. 
Jde to ztuha, ale bude zase líp a těším 
se, že si letos zase hezky zazávodím.

Mejzlík: Nejprve musím shodit pár kil

Petr 
Mejzlík

Za triatlonovým dobrodružstvím na závěr sezóny 
se vypravil Petr Mejzlík (TJ SpartakTřebíč). Výzvou 
mu byl závod v ukrajinském lyžařském středisku 
Bukovel, který se konal v sobotu 30. září. Nesl název 
Bukovel 1/2 Iron Triathlon. Jednalo se o 1. ročník 
extrémního triatlonového závodu o objemech 1,9 - 
91 - 21,1 km.

Ke startu bylo přihlášeno 47 jednotlivců z Moldá-
vie, Německa, Francie, ČR, domácí Ukrajiny a 8 tří-
členných štafet. Avizované podmínky v den startu, 
které se potvrdily: -1 st. C a voda  „teplá“ 12 stup-
ňů, odradily nejednoho závodníka. Petrovi se pla-
vání vydařilo a z vody vyběhl na 10tém místě. Cyk-
listika v pěti okruzích se třiceti stoupáními, stejným 

počtem sjezdů,    téměř  bez  náznaku roviny  a s pře-
výšením 3 000 m, byla příčinou další selekce ve star-
tovním poli. Závěrečný půlmaraton, po milosrdné 
trati kolem jezera, s převýšením „pouhých“ 500 m, 
dal podobu výsledkové listině.

Petr Mejzlík proběhl cílem za 9:19,35 h na 21. mís-
tě a v kat. 50-59 let to znamenalo 2. místo. Závod 
dokončilo 32 jednotlivců a celkovým vítězem se stal 
domácí borec Artěm Makarenko v čase 6:22,58 h.

„Tohle byl na závěr sezóny hodně zajímavý úlet. Nevě-
děli jsme, do čeho jdeme. Ráno mráz -4 stupně, pak se 
to do startu trochu vylepšilo, přes den slunečno, ale jen 
kolem 12 stupňů. Voda na první dojem děs - pro otužil-
ce, v zápalu boje, to pak šlo. 

Po plavání byla loterie v oblékání, plaval jsem pod 
neoprenem jen v plavkách, na triatlonech si obleču 
pod neoprén dres, a celý závod se v něm odjede. 

Zde to nebylo myslitelný. Převlíct, a pod helmu čep-
ku, na ruce rukavice, dlouhé návleky na ruce, a dát si 
do hlavy, že to bude bolet a trvat hodně dlouho, 5:38 
hodin kolo na 91 km, průměrem asi 17,5 kilometrů 
za hodinu, za tu dobu jezdím 180 km na železňáku 
po rovině. 

Běh už dobrý, to už bylo tělo zbitý, fungovalo jako 
setrvačník bez potíží. Pro mě obrovský zážitek, těžší 
kolo jsem nikdy nejel. Ale celý ten pobyt čtyři dny 
byl hezký, lidé milí a vstřícní, nic se nám neztratilo, s 
každým jsme se domluvili,“ uvedl Petr Mejzlík.    -zt-

Třebíčský triatlonista byl druhý na Ukrajině
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AUTO Šafránek,s.r.o, Spojovací 1344, TŘEBÍČ
tel. 725 037 666, 568 847 870, www.auto-safranek.cz

Využijte exkluzivní nabídky vozů rodiny 500

www.fiat.cz

Kombinovaná spotřeba 3,4–8,6 l/100 km, emise CO2 89–157 g/km. 
Na všechny vozy se vztahuje 2letá zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem do 100 000 km.  
Použité fotografie jsou pouze ilustrační. Nabídka platí do vyprodání zásob. Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz.

í nabídky vozů rodiny 500

od 359 900 Kč

od 319 900 Kč

od 269 900 Kč
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