
duben

Bude jarmark
Jarmark se uskuteční na centrálním 

Karlově náměstí v Třebíči ve středu 
18. dubna od 10 do 17.30 hodin. 
Nabídne bio/eko výrobky, a výrob-
ky s označením Vysočina Regionální 
produkt. Od 16.30 hodin vystoupí 
folklorní soubor Okřešánek.  -zt-

Zastupitelé neodsouhlasili 
návrh J. Baráka (Třebíč Obča-
nům) na úpravu využívání 
komunikačních kanálů Města.   
� Antonín Zvěřina

Cenzura a zneužívání komunikač-
ních kanálů Města se jmenoval 23. 
bod, který projednávalo třebíčské 
zastupitelstvo. Předkládal ho Jaromír 
Barák (Třebíč Občanů), a v úvodu 
upozornil na chybu, která se v bodu 
objevila. Připustil, že chyba se moh-
la stát jemu, a na druhou stranu se 
podivoval, proč ji nikdo neopravil 
při čtení. Jednalo se o to, že jeden 
odstavec v něm figuroval dvakrát. 

„My jsme si chyby samozřejmě všim-
li, ale materiál jsme předložili tak, jak 

jsme ho dostali. Netroufli jsme si dělat 
nějaké úpravy, možná by to byla cen-
zura,“ poznamenal starosta Pavel 
Janata (KDU-ČSL). To Barák odmí-
tl, jako nedostatek komunikace mezi 
ním a Městem.  

Pokračoval, že si nemyslí, že komu-
nikační kanály Města, Zpravodaj, 
web, facebook, fungují pro všech-
ny zastupitele stejně. Připomněl, že 
pro fungování Zpravodaje změny 
předložil a nastínil, že podmínky pro 
Zpravodaj upravuje zákon, a zastu-
pitel má právo se na jeho stránkách 
vyjádřit. 

„Je pravdou, že Město většinou, 
pokud napíši nějaký článek, ho zve-
řejní. Mnohdy ale bez obrázku, který 
je vypovídající. Co mně vadí nejvíc, že 
jsou moje články doplňovány nevhod-

nými komentáři,“ naznačil Barák. 
To pak prezentoval na dvou ukáz-

kách, u té třetí mu vadilo, že se ve 
Zpravodaji objevil u jeho článku 
pouze odkaz na web Města, kde byl 
jeho názor umístěný. „To je snaha 
radnice potlačovat jiné názory, než má 
ona,“ konstatoval Barák. 

Zaměřil se i na facebookovou strán-
ku Města. Facebook považuje za veli-
ce kvalitní komunikační kanál, který 
by mělo Město patřičně využívat, ale 
nikoli způsobem, kterým to činí. 

„Rada města rozhodla o zákazu poli-
tické reklamy na komunikačních kaná-
lech Města, tedy i na facebooku. Naše 
příspěvky s odkazem na stránky hnutí 
Třebíč Občanů Město smazalo,“ pou-
kázal Barák.  

 (Pokračování na str. 3)

Barák obvinil radnici z cenzury

Koná se Den Země
Den Země se uskuteční ve čtrvtek 

19. dubna na Karlově náměstí v Tře-
bíči od 9.15 do 14 hodin. Návštěvní-
ci se mohou těšit na prezentaci svo-
zové firmy ESKO-T. Prohlédnout 
si mohou ekologické aktivity a pro-
jekty mnoha organizací z Třebíče i z 
kraje. Mohou si vyzkoušet elektro-
mobil či elektrokolo, a Den nabídne 
i mnoho dalších zajímavostí.  -zt-

Veletrh pro studenty
Veletrh mezinárodních zkušeností 

se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna od 9 
do 14 hodin v budově Gymnázia na 
Masarykově náměstí v Třebíči. Akce 
je určena zejména pro žáky středních 
škol. Pořádá ji Kraj Vysočina.   -zt-

Představí prodej 
potravin bez obalu
Prodej potravin bez obalu před-

staví ve středu 11. dubna od 16.30 
hodin první taková třebíčská pro-
dejna - Kružíkovic sypané potraviny 
v městské knihovně, pobočka Mod-
řínová. „Malí kluci sní o tom, stát se 
popelářem. My sníme o životě, ve kte-
rém popeláře nebudeme potřebovat,“ 
zní motto majitelů obchodu.     -zt-

TŘEBÍČSKÉ LOUTKÁŘSKÉ JARO:  Již po 52. se sjeli na jaře do Třebíče loutkáři, aby předvedli dětem i dospělým, že tento žánr 
má stále divákům co říct. Bohužel domácí zastupovalo jen obecenstvo.  Foto: Antonín Zvěřina 
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Světově uznávaného výtvarní-
ka Mistra Frantu si připomněli 
v jeho výstavní síni v Třebíči 
v den jeho narozenin. 
� Antonín Zvěřina

Dvě osmičky oslavilo v osmičko-
vém roce město Třebíč. Výtvarník 
František Mertl se dožil úctyhod-
ných 88 let, a připomínka, bohužel 
bez jeho přítomnosti, se uskutečnila 
přesně v den jeho narození, v pátek 
16. března v třebíčské galerii, pojme-
nované podle něj. 

Letos Mistr Franta, jak si nechává 
říkat, a jak se jmenuje i galerie, osla-
ví i další osmičkové výročí, uplyne 
60 let od chvíle, kdy emigroval z teh-
dejší Československé republiky do 
zahraničí. 

Jako součást oslav 88. narozenin 
měl v Třebíči premiéru dokument 
Malíř člověka, který se věnuje této 
osobnosti. Natočil ho režisér Petr 
Skala. 

Úvodní slovo před neformálním 
setkáním příznivců výtvarníka pro 
nesla kunsthistorička Marie Dohna-
lová, kterou s Mistrem Frantem po-
jí dlouholeté přátelství. Připomněla, 
že zásadních dokumentů o Franto-
vi bylo natočeno devět, z toho pět 
v češtině.

První dokument 
„První dokument vznikl až v roce 

2004, autorem byl brněnský režisér 
České televize Karel Fuksa, také 
výtvarník, a nadšený cyklista, stejně 

jak Franta,“ nastínila Dohnalová.
„Měl jedinou starost, kde vzít na 

natáčení peníze, s financemi od státní 
televize příliš nepočítal. Tři roky jsem 
sháněla sponzory, a nakonec se mi 
podařilo navázat spolupráci se sběra-
telem, který má největší sbírku Franto-
vých děl na světě, a ten film zasponzo-
roval. Vše má pokračování. 27. června 
se v třebíčském Malovaném domě usku-
teční zahájení velké výstavy právě z té-
to sbírky,“ uvedla Dohnalová.  

O Frantovi natáčeli dokument i 
manželé Křenovi, kteří se zabývali 
vznikem třebíčské stálé expozice. Ta 
nabízí Frantova díla k vidění necelé 

V GALERII Franta se setkali příznivci jeho díla. Foto: Miroslava Čermáková   

Výtvarníkovy narozeniny oslavili filmem

Nezvalova Třebíč se uskuteční 
v městské knihovně v Třebíči v pátek 
6. a v sobotu 7. dubna, v sále hudeb-
ního oddělení. Páteční večer začíná 
v 17 hodin, a má název Večer plný 
Nezvala. V Rozmluvách s Nezvalem 
& Baritóny se představí Miroslava 
Hedbávná a Roman Hampacher. 

Mirka Hedbávná, třebíčská bás-
nířka a fotografka, nechá promlou-
vat své rýmy s básněmi Vítězslava 
Nezvala a představí novou sbírku 
básní EJ s ilustracemi Lindy Drápe-
lové. 

Roman Hampacher, kytarista, 
skladatel, pastor a snílek, představí 
skladby a písně projektu BARITÓ-
NY. Některé z nich jsou zhudebnělé 
texty Mirky Hedbávné.

Jana Koubková a Ondřej Kabrna 
představí program Rapovaný Nezval. 
Jana Koubková, zpěvačka, textařka a 
básnířka, zrytmizovala Nezvalovy 
texty a básně do rapové podoby. Na 
koncertě ji doprovodí fenomenální 
multiinstrumentalista Ondřej Kabr-
na. Básník Miroslav Koupil se poch-
lubí Nonsensovou radostí. 

V sobotu 7. dubna diváky od 16 
hodin potěší hra České nebe aneb 
Cimrmanův divadelní kšaft. Zahra-
je ji Divadelní soubor Hurdiska Tře-
bíč při Střední škole stavební Třebíč. 
Soubor pod vedením učitelky Evy 
Růžičkové od roku 2003 s krátkou 
přestávkou 2006 až 2008 pravidelně 
nazkouší jednu hru ročně pro školní 
vánoční setkání školy.  -zt-

V knihovně po dva večery 
vzpomenou na básníka Nezvala 

Václava Jandečková, členka Čes-
kého centra Mezinárodního PEN 
klubu, spisovatelka, nositelka ceny 
v oboru literatury faktu, publicistka 
a badatelka, která se věnuje histo-
rickému výzkumu s cílem odhalo-
vat a mapovat nezákonné praktiky 
komunistického režimu po únoru 
1948, vystoupí v pátek 27. dubna od 
17 hodin v sále hudebního oddělení 
městské knihovny v Třebíči. 

Kromě knih o takzvané akci 
Kámen je rovněž autorkou knihy 
Kauza Jan Masaryk (nový pohled): 
Doznání k vraždě a tajný přešetřova-

cí proces StB z let 1950–1951. 
Poúnorové události s sebou přines-

ly i odchod řady významných politi-
ků, novinářů, spisovatelů, umělců a 
představitelů armády do exilu. StB 
proti těmto československým obča-
nům, kteří se po únoru 1948 snažili 
odejít bez vědomí komunistických 
úřadů do zahraničí, vytvořila pro-
vokační metodu označovanou jako 
akce Kámen (Kameny). První vynu-
cený převod se uskutečnil 23. dub-
na 1948. Odhalením pozadí akce 
Kámen se zabývá několik knih Vác-
lavy Jandečkové.  -zt-

Spisovatelka připomene akcí 
Kámen praktiky komunismu

čtyři roky. Další dokumenty se natá-
čely ve Francii, než přišel s nápadem 
Petr Skala.

„Zpracoval Frantu, jeho tvorbu, 
naprosto jiným způsobem. Jedná se o 
poetický pohled na jeho dílo, o výpo-
věď, která se soustředí pouze na auto-
ra, na niternou výpověď o něm. Franta 
mu řekl věci, které ještě nikomu neřekl,“ 
poznamenala Dohnalová.

Zdůraznila, že Skala točil film 
z vlastních prostředků, a proto si 

zaslouží ještě větší úctu. Poukázal, 
že letos bude Franta ještě vystavo-
vat v Londýně, v Amsterdamu a ve 
Francii, což jsou stěžejní výstavy, ke 
kterým se přiřadí i ta třebíčská.

Naznačila, že Skala natočil tako-
vých dokumentů o umělcích zhru-
ba 80, ale jen část jich převzala Čes-
ká televize. „A to si myslím, že je 
velká škoda. A když je převezme, pus-
tí je v takovou hodinu, kdy mají velmi 
malou sledovanost,“ litovala Dohna-
lová. 

Jediný rozpor
Režisér Skala si pochvaloval při 

realizaci spolupráci s Dohnalovou 
a vyzdvihl i roli své manželky. „To je 
takový ministr financí, a ve štábu byl i 
můj syn, který nás za Frantou na jeden 
zátah dovezl, což já bych už nedoká-
zal,“ poukázal Skala. 

S Frantou měl jediný rozpor, kdy 
mu chtěl vykat, a později ho oslovo-
vat Františku. „Okamžitě chtěl, abych 
mu říkal Franto,“ vzpomínal Skala. 

S Frantou se shodli, že nejlepší 
bude ztvárnit ho při tvorbě, při tom, 
jak dílo vzniká. „O to jsem se snažil i 
u jiných výtvarníků,“ podotkl Skala. 
Doplnil, že Mistr Franta je oprav-
du jedinečný i tím, že je stále svým 
duchem mladý. Netajil, že čtyři dny 
natáčení bylo pro obě strany i nároč-
né, ale výsledek stojí za to. 
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Barák obvinil radnici z cenzury
(Dokončení ze str. 1)

„To je naprosto absurdní situace a 
vrchol arogance,“ pokračoval Barák. 
Nelíbila se mu ani skutečnost, že se 
facebooku objevil odkaz na rozho-
vor se starostou města v jiném perio-
diku. „Je to zahájení předvolební kam-
paně. Toto se povolí, ale naše články 
s odkazy se mažou,“ zdůraznil Barák. 

Pobouřilo ho to natolik, že se obrá-
til na organizaci, která se zabývá svo-
bodou slova. „Bohužel jsem stanovis-
ko Oldřicha Kužílka obdržel až po 
zpracování předkládaného materiálu. 
Jednoznačně se v něm hovoří, že potla-
čujete svobodu slova. Pokud to neřeší 
naše zákony, řeší to Listina základních 
práv a svobod,“ naznačil Barák. 

Podle něj usnesení rady tuto Listi-
nu porušilo a proto je neplatné. Upo-
zornil, že všechny zmiňované kanály 
jsou hrazeny z prostředků města a 
proto jsou veřejné. „Podle mě je Tře-
bíč jediná, která má takový výklad 
svobody slova,“ poznamenal Barák. 
Následně přečetl usnesení k předklá-
danému bodu.

Usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo 

vyhradit si v souladu s § 84, odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 
účinném znění, působnost dohledu 

nad vydáváním Třebíčského Zpra-
vodaje, provozováním webových 
stránek města a facebookové stránky 
města a stanovení jejich základních 
obsahových a organizačních rámců.

Zastupitelstvo města rozhodlo zve-
řejňovat v Třebíčském Zpravodaji 
příspěvky zastupitelů a občanů měs-
ta, v souladu s tiskovým zákonem.

Zastupitelstvo města rozhodlo 
zveřejňovat na webových stránkách 
města příspěvky zastupitelů a obča-
nů města, které budou obsahovat 
vyjádření k aktuálnímu dění ve měs-
tě a nebudou mít rasistický, vulgární 
a nenávistný obsah.

Zastupitelstvo města rozhodlo zve-
řejňovat na facebookových stránkách 
města příspěvky a odkazy zastupi-
telů a občanů města, které budou 
obsahovat vyjádření k aktuálnímu 
dění ve městě a nebudou mít rasis-
tický, vulgární a nenávistný obsah, 
a ponechávat komentáře splňující 
stejná kritéria, včetně relevantních 
odkazů obsahujících grafiku s logy 
volebních stran, politických stran a 
hnutí, a odkazy na webové stránky 
nebo sociální sítě volebních stran, 
politických stran a hnutí.

Zastupitelstvo města ukládá radě 
města vypracovat podrobný manu-
ál k provozování webových stránek 

FEEDER KLUB TŘEBÍČ uspořádal  v březnu již osmým rokem burzu rybář-
ských potřeb. Uskutečnila se čtvrtým rokem v prostorách Domu dětí a mládeže, 
kde klub našel odpovídající zázemí. Dostavilo se 20 prodejců a více než 160 náv-
štěvníků. Ti si mohli prohlédnout či zakoupit udice, háčky, woblery na vláčení, 
krmení pro ryby, vidličky, spacáky, židle, podběráky, krmítka, splávky, deštníky 
nebo netradiční agregát na 220 V. Foto: archiv klubu

Rybářská burza lákala

města a facebookové stránky města, 
obsahující stanovení jejich základ-
ních obsahových a organizačních 
rámců, a předložit tento manuál na 
jednání zastupitelstva 10. 5. 2018.

Diskuze
Jako první v diskuzi vystoupil sta-

rosta Janata. „Jsme napadeni za poru-
šování Listiny základních práv a svo-
bod. Ta však neuvádí povinnost názory 
kohokoli zveřejňovat. Pokud mu to 
neukládá zákon,“ začal.  

Doplnil, že pokud město něco 
nezveřejnění, neznamená to, že brání 
tomu, aby to autor nezveřejnil někde 
jinde. Věří, že město Třebíč cenzuru 
neprovádí. Myslí si, že Zpravodaj se 
řídí zákonem a názory opozičních 
zastupitelů tam mají svoje místo. 

Uvedl, že Oldřich Kužílek, kte-
rý odpovídal Jaromíru Barákovi, je 
spoluautorem publikace Manuál pro 
dobré radniční periodikum. „V té se 
uvádí, že redakce může komentovat, 
polemizovat, nebo doplňovat infor-
mace v rozsahu přiměřeném zprávě 
či názoru,“ sdělil Janata. Doplnil, že 
pokud článek obsahuje nepravdivé 
informace, je přípustné uvést fakta. 

„Tak tomu bylo v případech, kte-
ré tady kolega Barák uvedl, a my js-
me nechtěli uvádět obyvatele města 
v omyl,“ naznačil Janata. 

Myslí si, že radnice rozhodně 
nezneužívá facebook a jsou tam i pří-
spěvky, které radnici kritizují. 

Právě hnutí Třebíč Občanům často 
slouží k propagaci například formou 

zmiňovaných odkazů. A autoři byli 
mluvčí vyzváni, aby je odstranili a neu-
činili to,“ vyjádřil se Janata.

Poukázal, že usnesení rady města 
není namířené proti stanoviskům, ale 
proti politické propagandě. „V tom 
hodláme vytrvat,“ poznamenal Jana-
ta. Navrhované usnesení považoval 
za zbytečné, město se chová legálně. 
Netajil, že bude hlasovat proti. 

Další diskuze se vedla kolem toho, 
zda příspěvek Aleše Nováka z Třebíč 
Občanům na facebooku byl smazán, 
či zablokován nebo označený jako 
nevyžádaný. Janata reagoval, že pří-
spěvek nikdo z radnice nesmazal. 

Do diskuze se vložila mluvčí Irini 
Martakidisová.  Uvedla, že tuto sku-
tečnost se starostou řešila.  „Příspě-
vek nebyl smazán, ale zablokován. To 
může učinit i přítel člověka, který tako-
vý názor zveřejní,“ podotkla. Pouká-
zala, že příspěvek odblokovala.

To vedlo k reakci Baráka, který rad-
nici opět obvinil, že příspěvky maže. 
„Protože se vám nelíbí, co je v nich na-
psané,“ rozohnil se. Během svého 
vystoupení starostu označil za dema-
goga.  

„Když chce někdo věcně komuniko-
vat, máte mu to umožnit. To vám tak 
moc vadí, co říkáme?“ ukončil svůj 
emotivní příspěvek Barák a sklidil 
potlesk svých příznivců. Tím byla 
diskuze ukončená s došlo na hlaso-
vání. Návrh podpořili čtyři zastu-
pitelé, proti bylo osm a zdrželo se 
devět zastupitelů.

Prodej dvou pozemků neodsouhla-
silo na svém jednání třebíčské zastu-
pitelstvo. V prvním případě se jed-
nalo o parcelu v katastrálním území 
místní části Ptáčov. Místostarostka 
Marie Černá (Třebíč můj domov) 
rozhodnutí odůvodnila, že o poze-
mek má zájem i majitel druhého sou-
sedícího pozemku. „Myslíme si, že 
bude lepší ponechat pozemek v majet-
ku města, aby oba dva subjekty měly 
rovnocenný přístup ke svým pozem-
kům, aby tam nedocházelo k nesho-
dám,“ naznačila.   

Druhý pozemek se nachází v loka-

litě u Kostelíčka. O něj projevi-
ly zájem České Radiokomunika-
ce. Pozemky jsou v územním plánu 
součástí přírodního lesoparku, kde 
se nesmí nic stavět. „Současná stav-
ba tam funguje, není důvod pozemek 
prodávat,“ poznamenala Černá. Ros-
tislav Štork (Třebíč Občanům) se 
otázal, zda neschválení prodeje neo-
hrozí v Třebíči šíření signálu. Vedou-
cí odboru správy majetku Pavel 
Kraus vysvětlil, že provozovatel má 
platnou nájemní smlouvu, kterou 
město míní dodržet, takže nic tako-
vého nehrozí.      -zt-

Pozemky město neprodalo, 
zůstaly v jeho majetku
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Židovský svátek Purim si zájemci 
připomněli v neděli 4. března v Zadní 
synagoze. Historicky svátek Purim se 
slaví jako připomínka záchrany Židů 
žijících v Perské říši v době krátce po 
zničení prvního jeruzalémského chrá-
mu Babyloňany.

Pro děti pořadatelé z třebíčského 
městského kulturního střediska při-
pravili pohádku O zlaté rybce, v podá-
ní Divadla Malvína.

Děti si v ní mohli zazpívat, i pomoci 
při imitaci klidného, či rozbouřeného 
moře. A samozřejmě se dozvěděli, že 
pýcha a touha po bezplatném majet-
ku není to pravé, a může se vymstít. 
Následovaly purimové dílničky pro 
děti v Domě Seligmanna Bauera. 

Pak začala v synagoze přednáška 
S rabínem o víně. Rabín Štěpán Mena-
še Kliment z Brna představil, jakou 
úlohu hraje víno v judaismu a jak pro-
bíhá dozor výroby košer vína. 

„Purim je svátek velice veselý, pořáda-
jí se různé karnevaly, a každý Žid by se 

měl natolik opít, aby nerozeznal přítele 
od nepřítele,“ vysvětlil Kliment. 

Připustil, že víno hraje v židovském 
náboženství velikou roli. „Což ovšem 

neznamená opíjení. Každý by měl zkon-
zumovat tolik vína, aby mu přinášelo 
radost, a ne aby probouzelo negativní 
vlastnosti,“ zdůraznil při ochutnávce 

Kliment. Osobně vyráběl židovské 
košer víno v roce 2014 v malém vinař-
ství na jižní Moravě. To znamená, že 
musel révu zpracovat od vylisování až 
po stáčení vína do láhví. 

„Naštěstí na vinici jsem pracovat nemu-
sel,“ pousmál se Kliment. Připomněl, 
že výroba má svá pravidla, která se 
musí dodržovat. Například hrozny se 
musí zpracovávat na zcela vyčištěných 
strojích. Košer víno se nemá zaměňo-
vat s mešním vínem, kde při zpraco-
vání probíhá zcela jiný postup. 

Pro upřesnění - košer víno (jajin 
kašer) je víno vyráběné ortodoxními 
Židy podle tradičních židovských tra-
dic. Samotný výrobní proces, od zpra-
cování hroznů, až po stočení, a zazát-
kování lahve, řídí a provádí pouze 
Židé, kteří světí šabat. Výroba košer 
vín jde zcela mimo a odděleně od 
výroby  tradičních druhů vína, neboť 
se musí využívat i košer přípravky s 
košer certifikací (hechšer).  -zt-

SOUČÁSTÍ oslav židovského svátku Purim byly i purimové dílničky. 
 Foto: Antonín Zvěřina

V synagoze si připomněli svátek Purim

V souvislosti s přeložkou silni-
ce I/23 se Město zeptá na názor 
občanů. 
� Antonín Zvěřina

Názory obyvatel Třebíče kvůli při-
pravovanému obchvatu hodlá Město 
zjistit pomocí průzkumu veřejného 
mínění. Starosta Pavel Janata uvedl, 
že se v posledních dnech jedná o veli-
ce diskutované téma. Připomněl, že 
výstavbu připravuje Ředitelství silnic a 
dálnic v souladu s vládním usnesením. 

„Celá akce se připravuje v souvislosti 
s dostavbou Jaderné elektrárny Dukova-
ny a přepravou nadměrných nákladů,“ 
upozornil Janata. Zdůraznil, že Město 
chce i tímto krokem přispět k infor-
movanosti obyvatel.

„Abychom věděli, na co se zamě-
řit, v čem Třebíčané vidí problematické 
body,“ poznamenal Janata. Poukázal, že 
pokud se vyskytne nějaký problém, o 

kterém Město neví, bude hledat řešení. 
Zkreslené informace

„Bohužel, někdy ve veřejné diskuzi 
zaznívají věci, které se nezakládají na 
pravdě, nebo jsou zkreslené,“ podotkl 
Janata. Průzkum bude provádět exter-
ní zpracovatel, sociolog Daniel Hanzl, 
v průběhu měsíce dubna.

„Uskuteční se venku, na veřejných pro-
stranstvích, formou dotazování a vypl-
nění dotazníků. Nechtěli jsme, aby taza-
telé obtěžovali Třebíčany v pohodlí jejich 
domovů. V dubnu už bude tepleji, takže 
lidé při několikaminutovém rozhovoru 
s tazatelem nebudou mrznout, jako by 
tomu bylo koncem února,“ uvedl Janata.

„Prosíme proto Třebíčany, budou-li 
osloveni tazatelem pro průzkum veřej-
ného mínění, týkající se obchvatu města, 
aby mu věnovali pár minut svého času. 
Jedná se o nejvýznamnější dopravní stav-
bu v Třebíči za posledních 30 let, a ačko-
li je zřejmé, že nikdy nebude spokojeno 

všech sto procent obyvatel, rádi bychom 
negativní dopady státem připravované 
stavby eliminovali,“ doplnil starosta.

Daniel Hanzl, sociolog, pracuje jako 
učitel na Vysoké škole polytechnic-
ké Jihlava. Provádí sociologické prů-
zkumy, průzkumy veřejného mínění a 
názorů obyvatel, analýzy a studie. Má 
za sebou několik desítek takových prů-
zkumů, věnuje se také publikační čin-
nosti, vyšlo mu již sedm publikací.

Výběr dotazovaných Město ponechá 
na něm. Otázky sestaví podle požadav-
ků Města. „Ale jejich formulace bude 
dílem tohoto odborníka,“ nastínil Jana-
ta. Celkem si průzkum vyžádá peněž-
ní částku sto tisíc korun. Počet oslove-
ných určuje příslušná metodika, jedná 
se zhruba o 650 respondentů. 

„Průzkum se bude zabývat součas-
nou variantou obchvatu. Domníváme se, 
že není prostor pro další varianty. To by 
znamenalo změnit územní plán nejen 
Třebíče, ale všech dotčených obcí. A to se 

nedá stihnout do termínu usnesení vlády 
s termínem dokončení obchvatu v roce 
2029,“ vysvětlil Janata. 

Výsledky v květnu
Zopakoval, že město není investorem 

stavby, nýbrž stát. Jedná se přeložku 
silnice I/23. V současné době se pro-
vádí zjišťovací studie, která předchází 
případnému procesu zjišťování vlivu 
na životní prostředí. To je úkol Kraje 
Vysočina.   

Výsledky průzkumu Město dostane 
k dispozici během května. Pak Měs-
to má možnost jednat s investorem 
o možné nápravě jednotlivých bodů, 
které se obyvatelům nelíbí. 

Janata připustil, že ví o různých inici-
ativách, včetně petice, které brojí proti 
výstavbě obchvatu. „Nevíme, co je obsa-
hem oné petice, a chceme všechny problé-
my řešit věcně,“ naznačil. Sdělil, že prů-
zkum bude probíhat ve všech částech 
města.  

Město Třebíč zadalo veřejný průzkum

Bod „Různé“ na březnovém jednání třebíčského 
zastupitelstva se zabýval zejména výstavbou obchva-
tu města. Milan Dočekal z řad přítomné veřejnos-
ti informoval o zřízení občanského spolku, který se 
jmenuje Obchvat Třebíče. 

„Posláním spolku je pragmaticky, srozumitelně a bez-
konfliktně názorově přispívat ke všem řízením týkajících 
se budoucího vybudování obchvatu města Třebíče, a ve 
všech věcech možných tras tak, aby obchvat, který bude 
vybudován, sloužil a vyhovoval ve všech kritériích obyva-
telům města Třebíče,“ ocitoval.

Pokračoval, že předmětem spolku je aktivní a 
nestranné zapojení do jednání týkajících se plánová-
ní a následného vybudování obchvatu. „Samozřejmě 
se nám jedná i o ochranu životního prostředí a zdraví,“ 
poukázal.

Obchvat chtějí
Zdůraznil, že se nejedná o spolek, který nechce 

jakýkoli obchvat. „V souvislosti s tím jsme oslovili staros-
ty přilehlých obcí, zdali mají k vybudování takzvaného 
velkého obchvatu negativní stanovisko,“ uvedl.

Stařečský starosta Čestmír Linhart o případné 
žádosti o změnu územního plánu obce nevěděl. Při-

putil, že pokud by se budoval takzvaný velký obchvat, 
tato přeložka by významně odlehčila místní části 
Červená Hospoda. „Nový územní plán Starče z loňské-
ho roku s něčím takovým nepočítá, ale v předešlém územ-
ním plánu tato rezerva byla,“ sdělil Dočekal. 

Starosta Stříteže Zbyněk Procházka o vybudování 
velkého obchvatu nic nevěděl, na Město Třebíč poslal 
žádost o informace. Starostka Kožichovic Šárka Maje-
rová se k velkému obchvatu staví odmítavě. 

„Dozvěděl jsem se, že město Třebíč hodlá mezi obyvate-
li učinit průzkum. Můj neodborný názor zní, proč inves-
tovat sto tisíc korun do názoru asi dvou procent obyvatel 
města,“ poznamenal Dočekal. Myslí si, že daleko účin-
nější by bylo referendum, kde má možnost vyjádřit se 
každý.  

Starosta Pavel Janata přivítal iniciativu obyvatel. 
Upozornil, že obchvat nepřipravuje Město. Jedná se o 
investici státu, v souladu s platným územním plánem 
města Třebíče. „Mám obavu, že žádná trasa obchvatu 
se nedočká stoprocentní podpory obyvatel města,“ kon-
statoval. Nastínil, že Město má zájem, aby měl pláno-
vaný obchvat minimální dopad na obyvatele města, a 
mínil, že současná varianta je schůdná. Referendu se 

nebrání, pokud petice splní všechny náležitosti.     
Proti současně plánovanému obchvatu se dlou-

hodobě staví opoziční Třebíč Občanům. Nelíbí se 
například manželům Herzánovým. Vedoucí odboru 
dopravy radnice Aleš Kratina v úvodu uvedl, že vystu-
puje jako občan a diskuzi vítá.

Netajil, že i on by se přiklonil k takzvanému velké-
mu obchvatu. Zaznamenává ale stížnosti na provoz 
na současném průtahu, kde loni došlo ke třem zraně-
ním dětí. „Chápu, že chceme chránit park, ale na druhou 
stranu si musíme uvědomit i tuto skutečnost,“ podotkl.

„Pojďme připravovat velký obchvat, ale nebraňme 
se stávajícímu plánu. Bez něj se výstavba pátého blo-
ku Jaderné elektrárny Dukovany neuskuteční,“ upozor-
nil. Josef Klíma (KDU-ČSL) vysvětlil, že na páteřní 
komunikaci musejí automobily na mnoha místech 
zastavit, i s ohledem na chodce. „A to navyšuje v centru 
města smog,“ poznamenal. 

Doplnil, že automobily stojí i na příjezdových tra-
sách k této komunikaci. „Pokud se vybuduje plánova-
ná přeložka, vozidla tam nebudou zastavovat. Největší 
podíl smogu vzniká, když auto zastaví, a následně se roz-
jede,“ poukázal.

Spolek prosazuje referendum o obchvatu
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TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

899,- Kč

STOP!
OBLEK

OD

www.modaprostejov.cz

Vážení zákazníci! Připravili jsme pro Vás mimořádnou akci dámských
bavlněných halenek se slevou 50 % (od 169,- Kč). Dále Vám nabízíme
naprosto nepřekonatelný velikostní sortiment pánských obleků se
slevou minimálně 30 % (obleky tedy od 899,- Kč). Dále si můžete
vybrat z nové kolekce pánských opasků, košil, kravat a kalhot. Přijďte 
výhodně nakoupit. Akce platí do vyprodání zásob. Těšíme se na Vás! 

ŠOKU
JÍC

ÍCH

Akce platí od 3. 4. 2018  T04-MOPD



STRANA   6 TN - DUBEN 2018Kulturní servis 

Služby LSPP stomatologické na DUBEN 2018
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

Městská knihovna

1. 4. neděle  MDDr. Beníček Jiří  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o, Kpt. Jaroše 1123 
     674 01 Třebíč           568 826 880, 776 166 268
2. 4. svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
7. 4. sobota  MUDr. Blažek Ivan  Komenského nám. 30, 675 51 Jaroměřice   568 440 495 
8. 4. neděle  MDDr. Blažek Jan  STRONG DENT, s.r.o., Sv. Čecha 840/39, 674 01 Třebíč 
 568 844 002
14. 4. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
15. 4. neděle  MUDr. Cafourek Jiří  Vltavínská 1346, 674 01 Třebíč                   568 843 787
21. 4. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
22. 4. neděle  MUDr. Černoch Vl. ml.  Stomatologické centrum Třebíč, s.r.o, Kpt. Jaroše 
     1123,   Třebíč                 568 826 880, 776 166 268
28. 4. sobota  MUDr. Denková Libuše  Okružní 964/11, 674 01 Třebíč                   568 853 087
29. 4. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248

Pondělí 16. dubna, 9 hod., sál 
hudebního oddělení.

PŘEDPOVÍDÁNÍ POČASÍ/
MGR.  MICHAL ŽÁK,  Ph.D.

Pondělí 30. dubna, 9 hod., hudební 
oddělení.

BRDY/MILUŠKA MRVKOVÁ  

Úterý 3. dubna, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

STANISLAV HUŇÁČEK – PRV-
NÍ ÚLET DOPRAVNÍHO LETA-
DLA ZA ŽELEZNOU OPONU/
EVA POKORNÁ

Příběh excelentního pilota, třebíčské-
ho rodáka.

Středa 4. dubna, pobočka Modříno-
vá. Určeno pro školy.

JÍME ZDRAVĚ/ING. IVANA 
TOBIÁŠOVÁ 

FRANCOUZSKÝ KLUB 2018 – 
10. ROČNÍK

Čtvrtek 5. dubna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

BORDEAUX A LA ROCHELLE, 
KRÁSKY NA BŘEHU ATLANTI-
KU/JANA AMADOU

NEZVALOVA TŘEBÍČ 2018
6. - 7. 4.
Pátek 6. dubna, 17 hod., sál hudeb-

ního oddělení.
VEČER PLNÝ NEZVALA
ROZMLUVY S NEZVALEM & 

BARITÓNY/MIROSLAVA HE-
DBÁVNÁ A ROMAN HAMPA-
CHER 

RAPOVANÝ NEZVAL/JANA 
KOUBKOVÁ & ONDŘEJ KABR-
NA 

NONSENSOVÁ RADOST/

MIROSLAV KOUPIL

Sobota 7. dubna, 16 hod., sál 
hudebního oddělení. 

ČESKÉ NEBE aneb CIMRMA-
NŮV DIVADELNÍ KŠAFT/DIVA-
DELNÍ SOUBOR HURDISKA 
TŘEBÍČ

Pátek 6. dubna, 17 hod., pobočka 
Modřínová.

MAUTHAUSEN – KONEČNÁ 
STANICE/VLASTISLAV JANÍK, 
JAROSLAV ČVANČARA

Neděle 8. dubna, 17 hod., Zelená 
klubovna dospělého oddělení, 1. patro. 

PUTOVÁNÍ 2018 – NAHORU 
A DOLŮ/AKCE NA PODPORU 
OSVĚTY AUTISMU SE KONÁ 
POD ZÁŠTITOU STAROSTY 
MĚSTA TŘEBÍČE

Pondělí 9. dubna, 10 hod., pobočka 
Modřínová. Určeno pro školy.

MONGOL RALLY: HISTORKY Z 
CESTY/VILÉM ONDRÁK

Úterý 10. dubna, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

PŘEDNÁŠKA CHIROPRAKTI-
KA/ING. LÁSZLÓ VINCI

Středa 11. dubna, 16.30 hod., 
pobočka Modřínová.

POTRAVINY BEZ OBALŮ aneb 
NEJLEPŠÍ OBAL JE TEN, KTERÝ 
NEVZNIKNE

Čtvrtek 12. dubna, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

PERLY SVĚTOVÉ ARCHITEK-
TURY. 4. ČÁST. Gotika a renesan-
ce/Ing. arch. LUBOR HERZÁN

Pondělí 16. dubna, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

Muzeum Vysočiny

Klub seniorů
Čtvrtek 5. dubna ve 14 hodin – 

baletní sál Pasáž
TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 

SENIORY

Pátek 6. dubna ve 14 hodin – 
Národní dům, malý sál

CESTOVÁNÍ MALOU ASIÍ, 
TURECKO – cestopisné promítání 
Milušky Mrvkové.

Čtvrtek 19. dubna ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

Pátek 20. dubna ve 14.30 hodin 
– Národní dům, velký sál

JARNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA
V kulturním programu vystoupí žá-

ci ZUŠ Třebíč.
K tanci a poslechu hraje KS KVAR-

TET.

PROGRAM PRO ŠKOLY
Pondělí 9. dubna v 8.30 a 10.15 

hodin, pro děti MŠ a žáky 1.stupně 
ZŠ – divadlo Pasáž.

TŘI PŘADLENY – pohádkový 
muzikál na motivy klasické pohádky 
Karla Jaromíra Erbena. Hrají herci 
Divadla Pohádka z Prahy.

Čtvrtek 26. dubna v 9 hodin – 
pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ – Národ-
ní dům.

NOSÁČKOVA DOBRO-
DRUŽSTVÍ – pohádka o panáčkovi 
vyrobeném ze dřeva v podání herců 
Hravého divadlo Brno.

PŘECHOD GRÓNSKÉHO LE-
DOVCE/ZDENĚK LYČKA

Úterý 17. dubna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Z HLUBIN OCEÁNU NA AZOR-
SKÉ OSTROVY/TOMÁŠ KŮDE-
LA

Čtvrtek 19. dubna, 16 hod., sál 
hudebního oddělení.

NA SEVER OD SLUNCE
Inge a Jørn jsou surfaři, kteří se na 

devět měsíců usadili na opuštěné pláži 
ostrova u břehů Norska. Film v origi-
nálním znění s českými titulky.

Čtvrtek 19. dubna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

MOHELENSKÁ HADCOVÁ 
STEP/JAROSLAVA HERZÁNOVÁ 

HORMONÁLNÍ  A LUNÁRNÍ 
JÓGA/MARTINA MANGOVÁ

Hormonální jóga, pátek 20. dubna, 
17hod. + sobota 21. dubna, 9 hod. 
Lunární jóga, neděle 22. dubna, 9 
hod.

Středa 25. dubna, 17.15 hod., sál 
hudebního oddělení.

LiStOVáNí: Nejlepší kniha o FAKE 
NEWS!/MILOŠ GREGOR, PETRA 
VEJVODOVÁ  A ZVOL  SI  INFO 

Čtvrtek 26. dubna, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

NEBOJTE SE ZEPTAT SVÉHO 
LÉKAŘE: ALERGIE KOLEM NÁS/
MUDR. JAN RICHTER

Pátek 27. dubna, 17 hod., sál hudeb-
ního oddělení.

ING. VÁCLAVA JANDEČKOVÁ: 
AKCE KÁMEN

VÝSTAVY:
GRÓNSKÉ MÝTY A POVĚSTI/

MARTIN VELÍŠEK
Do 13. dubna, sál hudebního oddě-

lení

TŘEBÍČŠTÍ VETŘELCI/PETR 
CIHLÁŘ

Do 27. dubna 2018, pobočka Boro-
vina

MY JSME RÁDI KAMARÁDI
4. – 30. dubna, pobočka Modřínová
Výstava z činnosti a prací klientů, 2. 

oddělení Denního rehabilitačního sta-
cionáře na Družstevní ulici.

Studio Cantus Slunko Třebíč – 40. 
výročí dětského pěveckého sboru

9. dubna – 17. května, vestibul 
knihovny Hasskova

Do 6. května
Galerie Tympanon: Petr Benda – 

Kairos – vyvzdorovaný čas

13. dubna – 27. května
Emanuel Ranný – Zámecká konír-

na – vernisáž čtvrtek 12. dubna od 
17 hodin v zámecké konírně. 

Od 21. dubna
Tradiční lidová kultura v Kraji 

Vysočina - výstavní síň v Předzám-
čí – vernisáž v rámci Jarní zámecké 
slavnosti, sobota 21. dubna od 15 
hodin. 

Přednášky 
3. dubna – Poklady mincí z 

období třicetileté války na Mora-
vě, přednáší Dagmar Grossmannová 
(Moravské zemské muzeum Brno).

17. dubna – Známé a neznámé 

lithium, přednáší Lukáš Křesina 
(Muzeum Vysočiny Třebíč)

15. dubna – Teleskop se zrca-
dlem z obsidiánu, přednáší Josef Vít 
(Martinice)  

Přednášky se konají v Kamenném 
sále či v sedlárně třebíčského zámku, 
vždy v 17.30 hod.

27. dubna v 19.30 a 21 hod., 28. 
dubna v 15.30 a v 17 hod.

Kostýmované prohlídky v Muzeu 
Vysočiny Třebíč

O hříšném opatu Ignácovi aneb Pří-
běh přeukrutný o uříznutém nose.

Koupil se představí v Brně
Galerie Katakomby na Zelném trhu v Brně připravila výstavu třebíčského 

výtvarníka a básníka Miroslava Koupila Kaligramy & Morseogramy. Vernisáž 
se uskuteční v pondělí 23. dubna od 17 hodin za přítomnosti autora. Výstava 
potrvá do 9. května.    -zt-

Výstava třebíčského výtvarníka Hyn-
ka Luňáka RETROSPEKTIVA potrvá 
v Galerii Pre v ulici Na Hroudě, Praha 
10, do 27. dubna. Luňák, technik, kon-
struktér a vynikající malíř a grafik, na-
rozený 12. dubna 1926 v Praze, zemřel 
14. května 2014 v Třebíči. 

Praha byla nejen jeho rodným měs-
tem, ale i místem, kam se velmi často 
vracel, aby si doplnil a rozšířil své zna-
losti. Zde se setkával s umělci, navště-
voval výstavy, v litografické dílně tiskl 
grafické listy a seznamoval se s historií, 
kulturou a památkami.  -zt-

Luňák vystavuje v Praze
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Pomohli lékařům
Přednášku s MUDr. Tomášem Šeb-

kem z organizace Lékaři bez hranic, 
který byl na misi v Jižním Súdánu, v lis-
topadu loňského roku uspořádala tře-
bíčská radnice v rámci projektu Zdravé 
město. Konala se v knihovně. 

Vstupné bylo dobrovolné a doktor 
Šebek tam také pokřtil svoji novou 
knihu Africká zima. Veškerý výtěžek 
z přednášky ve výši 3.484 korun byl 
věnován na konto apolitické huma-
nitární celosvětové organizace Lékaři 
bez hranic. Ti všem obyvatelům města 
poděkovali za pomoc formou děkovné-
ho listu. -zt-

t04-kronD

Centrum 
nabízí tři akce

První ze tří vzdělávacích seminářů 
Jak být dobrým rodičem se uskuteč-
ní ve středu 4. dubna od 17 hodin v 
prostorách Centra Ruth na Karlově 
náměstí. V Třebíči. Přednáška Zden-
ky Šrámkové Sladění mužské a žen-
ské role při výchově dětí se koná v 
úterý 17. dubna od 17 hodin v Cen-
tru Ruth na Karlově náměstí. Dopo-
ledně pro ženy začíná v úterý 24. 
dubna v devět hodin v Centru Ruth 
na Karlově náměstí.  -zt-

Město nabízí 
domek 

Domek v ulici Branka míní pro-
dat město Třebíč a záměr posvětilo 
zastupitelstvo. Místostarostka Marie 
Černá nastínila, že se jedná o nevy-
užívanou budovu. U ní město počí-
talo s demolicí a po pozemku měla 
vést silnice. Tento záměr se neusku-
teční. Vyvolávací cena činí 580 tisíc 
korun.   -zt-

Kopečková 
postoupila 

Obchodní akademie a Hotelová ško-
la Třebíč patří tradičně v oblasti umě-
leckého přednesu poezie a prózy mezi 
nejlepší školy    na Vysočině. Potvrdi-
lo se to ve čtvrtek 22. března v pelhři-
movské Městské knihovně. Konala 
se tam krajská přehlídka uměleckého 
přednesu Pelhřimovský Poetikon. V 
kategorii sólových recitátorů     do 18 
let vybojovala Jana Kopečková ze zmi-
ňované školy přímý postup do národ-
ního kola Wolkrova Prostějova.  -zt-

Vystoupí biotronik
V rámci Duchovní Univerzity Bytí 

se uskuteční přednáška biotroni-
ka a filosofa Tomáše Pfeiffera v Tře-
bíči v neděli 29. dubna. Koná se se 
v budově Základní školy Benešova 
585. Začíná v 17 hodin. Návštěvníci 
si mohou připravit ústní i písemné 
dotazy.  -zt-

Na Hrádku se kácí
Kácení stromů v lokalitě Hrádek 

zaskočilo mnoho obyvatelů Třebí-
če. „Bohužel není možné nic jiného než 
poškozené stromy v tomto místě odstra-
nit,“ netajil místostarosta Milan Zei-
bert. Připustil, že stávají les z Hrádku 
zmizí a musí ho nahradit jiný vhodněj-
ší porost. -zt-
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Divadla, koncerty

Třebíčské centrum

Centrum DaR

Klub zdraví

Kino Pasáž

Neděle 8. 4. v 17 hod. – Fórum
VESELKA LADISLAVA KUBE-

ŠE

Úterý 10. 4. v 19 hod. - divadlo 
Pasáž - II. předst. sk. A

DEJVICKÉ DIVADLO PRAHA
Daniel Doubt: VZKŘÍŠENÍ

Středa 11. 4. v 19 hod. - Národní 
dům - III. koncert HS

PETR VONDRÁČEK, KNEZA-
PLACENÍ

Dvojkoncert skupiny Knezaplacení 
a výborného klavíristy i zpěváka Pet-
ra Vondráčka.

Neděle 15. 4. v 19 hod. - divadlo 
Pasáž

TRAVESTI SKUPINA SCREA-
MERS

Pondělí 16. 4. v 19 hod. - divadlo 
Pasáž - II. předst. sk. B

DIVADLO RADKA BRZOBO-
HATÉHO PRAHA 

Marc Camoletti: TŘI LETUŠKY 
V PAŘÍŽI

Čtvrtek 19. 4. v 18 hod. - foyer 
divadla Pasáž - III. koncert KPH

SÓLO PRO EMERITNÍHO 
KONCERTNÍHO MISTRA ČES-
KÉ FILHARMONIE

Miroslav Vilímec - housle, Vladi-
slav Vilímec - klavír

Neděle 22. 4. v 19 hod. - divadlo 
Pasáž

HANA ZAGOROVÁ a BOOM! 
BAND Jiřího Dvořáka 

Pondělí 23. 4. v 19 hod. - Národní 
dům - mimoabonentní představení

FILMOVÁ A DIVADELNÍ 
AGENTURA PRAHA

Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ 
ROZVOD

Eliška Balzerová exceluje sama na 
jevišti ve všech rolích.

Středa 25. 4. v 19 hod. - foyer 
divadla Pasáž

Hvězdy EMY DESTINNOVÉ – 
aneb o Emě a pro Emu

Pavlína Augustinová Přikrylová – 
soprán, Milena Buriánková – klavír, 
Miroslav Ondra – tenor

Neděle 29. 4. v 16 hod. - divadlo 
Pasáž- Pro rodiče s dětmi

DIVADELNÍ SPOLEČNOST 
JULIE JURIŠTOVÉ PRAHA

Dana Pražáková: OBUŠKU Z 
PYTLE VEN!

Klasická pohádka na motivy Karla 
Jaromíra Erbena.

Od pondělí 26. března do pondě-
lí 2. dubna 

KRÁLÍČEK PETR
Premiéra rodinného animovaného 

filmu v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný 

Od neděle 1. do pátku 6. dubna
READY PLAYER ONE: HRA 

ZAČÍNÁ 3D
Premiéra akčního sci-fi thrilleru 

USA v českém znění.
 Začátky představení neděle - pon-

dělí v 19.30 hod., úterý - pátek v 17 

Neděle 15. dubna od 17 – 18.30 
hodin. 

Kurz vaření – Vafle a sladké 
pomazánky

Místo konání: Adventní dům, Jung-
mannova 16, Třebíč

Sobota 28. dubna
Výprava do nitra Vodárenské 

věže v Třebíči
Sraz ve 14 hod. před kapličkou, 

zvanou „Kostelíček“.
Součástí prohlídky věže bude 

vyhlídka a promítání dokumentár-
ního filmu. Po prohlídce bude násle-
dovat společná procházka Libuši-
ným údolím. 

hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od úterý 3. do středy 4. dubna
DEJ MI SVÉ JMÉNO
Premiéra romantického dramatu 

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

Pátek 6. dubna 
NO MANIFESTO - MANIC 

STREET PREACHERS
Premiéra hudebního dokumentu 

USA.
Začátek představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od soboty 7. do pátku 13. dubna
SHERLOCK KOUMES
Premiéra  detektivní animované 

komedie USA/Velká  Británie v čes-
kém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od soboty 7. do neděle 8. dubna
OPERACE ENTEBBE
Premiéra kriminálního thrilleru 

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

Od pondělí 9. do středy 11. dub-
na

TÁTOVA VOLHA
Repríza komediálního dramatu 

ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 13. do pondělí 16. dub-
na

FAKJŮ PANE UČITELI 3
Premiéra komedie Německa v čes-

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

Od soboty 14. do pondělí 16. 
dubna

V PASTI ČASU
Premiéra rodinného filmu USA s 

titulky.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od úterý 17. do čtvrtka 19. dub-
na

RAMPAGE: NIČITELÉ 3D
Premiéra akčního dobrodružného 

filmu USA.
Začátky představení v 17 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od úterý 17. do středy 18. dubna
PEPA
Premiéra komedie ČR.
Začátky představení v 19.30 hod. 
Po mládež do 12 let nevhodný
 
Od pátku 20. do středy 25. dub-

na
V HUSÍ KŮŽI
Premiéra animované komedie v 

českém znění.
Začátky představení v 17 hod. 
Mládeži přístupný

Od pátku 20. do neděle 22. dub-
na

HASTRMAN
Premiéra romantického thrilleru 

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

Od pondělí 23. do úterý 24. dubna

VADÍ NEVADÍ
Premiéra hororu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Středa 25. dubna
SCREAM FOR ME SARAJEVO
Premiéra hudebního dokumentu 

USA.
Začátek představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 26. do pondělí 30. 
dubna

AVENGERS: INFINITY WAR 
3D

Premiéra akčního sci-fi USA.
Začátky představení čtvrtek – nedě-

le ve 3D, dabing, v 17 hod., pondělí 
ve 3D, s titulky, v 19.30 hod.

Pro mládež 12 let nevhodný

Od pátku 27. do pondělí 30. dub-
na

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVAT-
BA

Premiéra romantického filmu ČR.
Začátky představení pátek - neděle 

v 19.30 hod., pondělí v 17 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.
 
Čtvrtek 5. dubna
ROCK´N ROLL

Čtvrtek 12. dubna
RODIN
Premiéra dramatu Francie/Belgie.

Čtvrtek 19. dubna
DOKUD NÁS SVATBA NEROZ-

DĚLÍ
Premiéra škodolibé komedie Fran-

cie.

Čtvrtek 26. dubna
THELMA
Premiéra dramatu Norska.

DUBEN  měsíc Země a ekologie
3. 4. 15 - 16.30 Topinky s vaječ-

nou pomazánkou
3. - 12. 4. Prezentace firmy Jiřina 

Tvarůžková
5. 4. 10.30 – 12 Ekologické 

nakupování nás baví!
10. 4. 15 - 16.30 Ručičkový 

strom (tvořivé odpoledne)
12. 4. 10.30 – 12 Zápis do školky 

-  sociální, emocionální a motivační 
zralost

18. 4. 8 – 12 Barevné dny - akce 
Čistá Vysočina aneb Máme rádi své 
okolí

19. 4. 10.30 – 12 Minipařeniště 
(Den Země 22.4.)

26. 4. 10.30 – 12 Čarodějka 
Bambulka aneb ČAROREJDĚNÍ

1. 3. - 23. 4.  KNIHA – TVŮJ 
KAMARÁD

3. 4.  10.30 – 12 EKOATELIÉR 
pro velké i malé: Jaro v rozpuku

3. 4.  10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Mezinárodní den dětské 
knihy

5. 4.  10 – 16 VČELIČKA - šití pro 
děti

5. 4.  15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Salát z rukoly

18 – 20 Rukodělný kurz: Tvoření 
z vlny

6. 4.  8 – 12 CÍL pro Vysočinu: 
Komunikace - signály osobnosti

6. 4.  10 - 11.30 ROZOUMEK: 
Hrajeme si se smysly I. - HMAT

9. 4.  10.30 – 12 Klub Mimin-
ko: Kdy začít s environmentální 
výchovou?

10. 4.  8 – 14 SVĚTOVÝ DEN 
ZDRAVÍ 

10. 4.  10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma:  Pomazánka z avoká-
da

11. 4.  12.30-15.30 CÍL pro Vyso-
činu: Komunikační strategie – FA-
CEBOOK 

12. 4.  11 - 13  BAREVNÉ DNY - 
připojme se k akci Čistá Vysočina

13. 4.  10 - 11.30 ROZOUMEK: 
Hrajeme si se smysly I. - CHUŤ 

16. 4.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Obouváme děti správně 

17. 4.  10.30 – 12 Umím třídit?  
19. 4.  9.15 – 14 DEN ZEMĚ - 

prezentace aktivit na Karlově náměs-
tí

19. 4.  10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Sociální služby a jak se v 
nich vyznat 

19. 4.  10 - 17  Medový den 
19. 4.  14.30 – 16 Zdravá dílna: 

Smoothie s chia semínky
20. 4.  9 – 12 FAMILY POINT 

Třebíč: EKO tvoření ke Dni Země 
20. 4.  10 - 11.30 ROZOUMEK: 

Hrajeme si se smysly II. - ZRAK 
20. 4.  18 – 20 Muzikoterapeutic-

ká relaxace 
21. 4.  14 – 17 Tvořivé odpoled-

ne: Upcycling – zdobení skla 
23.-29. 4.  TÝDEN OPRAVDO-

VÝCH PLEN (kampaň za používá-
ní látkových plen)

23. 4.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Látkové pleny

24. 4.  10.30 – 12 Sociální zralost
26. 4.  8 – 12 CÍL pro Vysočinu: 

Finanční gramotnost v kostce 
26. 4.  10 – 17 CENTRUM 20 

LET S VÁMI A PRO VÁS 
26. 4.  10 – 17 EKO-BIO-FAIR 

- prezentace biopotravin, fair trade 
produktů a  ekologických prostředků

26. 4.  15 - 16.30 DEN PRO PŘÍ-
RODU - seznámení s canisterapií, 
ekosoutěže, tvoření

27. 4.  10 - 11.30 ROZOUMEK: 
Hrajeme si se smysly II. - SLUCH 

30. 4.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Koulíme si s overbally
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Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních 
služeb, s.r.o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

�
�
�

2 leté nástavbové studium:

�

2 leté zkrácené studium:

�

702 076 909
724 268 963

Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

Kontakty: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava 
email: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz      facebook.com/vsp.jihlava

Technika, ekonomika, cestovní ruch, 
zdravotnictví, nebo sociální práce?

Přihlášky ke studiu přijímáme právě 
teď na www.vspj.cz

Zahraniční stáže, individuální přístup  
i dlouhodobá praxe během studia. 
To vše je VŠPJ!

BOJÍTE SE VEJŠKY?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!

Pojď studovat na VOŠ FARMEKO!
Obor: Diplomovaný farmaceutický asistent

Zajímá Tě práce v lékárně?

www.farmeko.cz

FARMEKO 
VOŠ zdravotnická
Znojemská 76 
Jihlava

Tel.: 567 306 261
GSM: 739 387 973
mail:  farmeko@farmeko.cz

  Tříleté vyšší odborné studium.

  Obor je zaměřen především na výuku 
medicínských a farmaceutických disciplín.

 Denní i kombinovaná forma studia.

  Absolventi získávají titul 
diplomovaný specialista – DiS.

  Možnost stipendia

Pojď studovat na VOŠ FARMEKO!
Obor: Diplomovaný farmaceutický asistent

Zajímá Tě práce v lékárně?

www.farmeko.cz
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  Absolventi získávají titul 
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  Možnost stipendia

Pojď studovat na VOŠ FARMEKO!
Obor: Diplomovaný farmaceutický asistent
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 Denní i kombinovaná forma studia.
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diplomovaný specialista – DiS.

  Možnost stipendia

j04-farmD

www.farmeko.cz

Pojď studovat na VOŠ FARMEKO!

Obor: Diplomovaný farmaceutický asistent

Zajímá Tě práce v lékárně?

www.farmeko.cz

FARMEKO 
VOŠ zdravotnická Znojemská 76, Jihlava

Tel.: 567 306 261
GSM: 739 387 973
mail:  farmeko@farmeko.cz

  Tříleté vyšší odborné studium.

  Obor je zaměřen především na výuku 
medicínských a farmaceutických disciplín.

 Denní i kombinovaná forma studia.

  Absolventi získávají titul 
diplomovaný specialista – DiS.

  Možnost stipendia

Pojď studovat na VOŠ FARMEKO!

Obor: Diplomovaný farmaceutický asistent
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  Obor je zaměřen především na výuku 
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 Denní i kombinovaná forma studia.

  Absolventi získávají titul 
diplomovaný specialista – DiS.

  Možnost stipendia

Pojď studovat na VOŠ FARMEKO!

Obor: Diplomovaný farmaceutický asistent

Zajímá Tě práce v lékárně?
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FARMEKO 
VOŠ zdravotnická Znojemská 76, Jihlava
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 Denní i kombinovaná forma studia.

  Absolventi získávají titul 
diplomovaný specialista – DiS.

  Možnost stipendia
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Soutěž začínajících kapel 
Z garáže ke hvězdám vyvrcholila 
v Národním domě.  
� Antonín Zvěřina

Finálový večer II. ročníku soutěže 
amatérských kapel je minulostí. Před-
stavilo se na něm pět kapel s různým 
hudebním zaměřením. Porota pod 
vedením náměstka hejtmana Pavla 
Pacala neměla jednoduchou úlohu. 
Nakonec zvítězila skupina Paradoxx, 
která překvapila skladbou od Pražské-
ho výběru Pražákům, těm je tu hej. 
Získala 20 tisíc korun na nákup hudeb-
ního materiálu. 

Cena internetu a diváků patří kapele 
Endless Melody. Ta si zahraje na Pod-
zámecké nivě při letních slavnostech 
Tři kápě a získala i možnost nahrávat 
dva dny v profesionálním studiu.   

Kapela Endless Melody vyslala 
ke krátkému rozhovoru zpěvačku 
Marii Křížovou. 

Jak to bylo s vaší přihláškou?
Přihlásili jsme se už do prvního roč-

níku, ale na finálovém večeru jsme 
nevystoupili. Letos jsme se díky 
fanouškům už na pódium dostali. Za 
to bychom všichni chtěli našim příz-
nivcům poděkovat. Za obě naše ceny 
mohou oni. 

Byla mezi vystupujícími nějaká 
řevnivost?

Třeba s kapelou Paradoxx, která 
vyhrála u poroty, se známe. Už jsme 
společně vystupovali, jsme kamarádi.

Pomůže vám úspěch ve vaší další 
činnosti?

Určitě je to další odrazový můstek. 
Ceny nás třeba někam posunou. 

Představujete už jen svou muziku?
Je to tak. Máme svoji hudbu i texty. 

Kdo se na tvorbě podílí?
Každý z kapely něco přinese. Někdo 

přijde s hudebním nápadem, někdo 
s textem, pak to postupně dáváme 

dohromady. Hodně práce odvádí 
Lukáš Krupička, protože je to z nás 
nejlepší muzikant. Na jeho názory 
hodně dáme. 

Máte nějaké plány pro nejbližší 
dobu?

Hrajeme s další kapelou v jihlavském 
klubu Bezvědomí. Bude to někdy na 
sklonku března. 

Měli jste před hraním na finálo-
vém večeru trému?

Maličko určitě, ale jsme kapela, která 
se drží za jeden provaz. Takže jsme se 
povzbudili a všechno z nás spadlo.

Jak využijete cenu nahrávání ve 
studiu?  

Nyní vydáváme CD se svými pís-
ničkami. Začínáme nacvičovat nový 
repertoár. Pak se nám tato cena bude 
hodit. 

Bylo složité připravit písničky na 
CD?

Trvalo nám to zhruba celý rok, 
nahrávání přibližně tři měsíce. 

Co zkoušení?
Kluci zkouší hlavně po večerech, já 

studuji v Praze a mám tam i brigády. 
Takže pak vše dáváme dohromady o 
víkendu. A hodně práce každý dělá 
individuálně.

Říkali jste, že opravdu zkoušíte 
v garáži.

Máme garáž v třebíčské čtvrti Hor-
ka-Domky. Je to opravdu muzikantská 
garáž, protože tam před námi zkouše-
ly jiné kapely. Nyní je přepsaná na nás, 
a veškerý provoz si platíme. Stěny jsou 
kvůli akustice obložené platy od vají-
ček, ale to jsme zdědili.  

Za skupinu Paradoxx odpovídal 
zpěvák Michal Šafrata. 

Jaká bude oslava celkového vítěz-
ství?

Půjdeme do hudebního klubu B, kde 

Z CELKOVÉHO vítězství se radovali členové skupiny Paradoxx. 
 Foto: Michal Syrový

DVĚ CENY, Cena internetu a cena diváků, patří kapele Endless Melody.
 Foto: Michal Syrový  

Porota přiřkla vítězství kapele Paradoxx

hrají naši kamarádi z kapely Midnight 
Madness. Jen chci říct, že nás vítězství 
překvapilo, všechny kapely byly super. 

Co atmosféra soutěže?
Byli jsme rádi, že si tady můžeme 

zahrát, hráli jsme tady už před rokem. 
Výhodou bylo, že jsme hráli jen tři pís-
ničky, na které jsme se mohli maximál-
ně soustředit.  

Změnila se nějak kapela za ten 
rok?

Přibrali jsme nového kytaristu. Když 
jsem hrál na kytaru, dost dobře jsem 
se nesoustředil na zpěv. Myslím si, že 
nám to pomohlo. Jsme rádi, že to tak 
dopadlo. 

Jak zkoušíte?
Považujeme se za moravskobudějo-

vickou kapelu a zkoušíme v asi tři kilo-

metry vzdálené Litohoři. Máme tam 
odpovídající zázemí. 

Zahráli jste písničku od Pražského 
výběru Pražákům, těm je hej. Z jaké-
ho důvodu?

Skladbu jsme dlouho nacvičovali. 
Pražský výběr je naše ikonická kape-
la, patří ke špičce v české hudbě, líbí se 
nám. 

Plány do budoucna?
Nyní hodláme nahrát plnohodnotné 

CD. Mělo by zahrnovat široké spekt-
rum muziky, i náročnější texty. A urči-
tě budeme hrát v létě na festivalech, 
samozřejmě v klubech. 

Na závěr jste vystoupili bez bicích. 
To si vyžádala situace, když bubeník 

odjel. Jinak hrajeme jako celá kapela, 
takhle opravdu výjimečně. 

Srovnávat letošní úroveň vystupujících na soutěži Z garáže ke hvězdám je 
věc velice ošidná. Představily se nejen rockové kapely, ale třeba i akustické 
duo. To pak není pro porotu nic jednoduchého, určit vítěze. Jedno je ale jisté, 
soutěž si našla své místo v kulturním kalendáři města. Je přínosem pro mladé 
muzikanty. Bohužel, divácká účast nebyla odpovídající významu soutěže. A 
to je škoda. 

Protože všichni účinkující mají šanci se prosadit nejen v této soutěži, ale i 
v tvrdé konkurenci třeba na celostátní úrovni. Pak bude pro mě čest říct, až 
někteří muzikanti budou přebírat třeba cenu Anděla: ty jsem kdysi hodnotil 
v Národním domě jako porotce.  -zt-  

Hlas porotce
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 Budoucím prvňáčkům nabízíme následující vari-
anty výukových stylů (a jejich kombinace) v čes-
kém jazyce a v matematice:

• klasická metoda výuky čtení
• genetická metoda výuky čtení 
• výuka s daltonskými prvky
• výuka psaní písmem Comenia Script
• výuka matematiky Hejného metodou
 Naši pedagogové vyučují v moderně vybavených 

učebnách. Samozřejmostí jsou interaktivní tabu-
le a počítače ve všech třídách prvního stupně a v 
odborných učebnách druhého stupně, všechny tří-
dy jsou opatřeny keramickými tabulemi.

 Při výuce důsledně uplatňujeme individuální pří-
stup a podpůrná opatření pro žáky se specifickými 
vzdělávacími potřebami, ale také pro žáky se zdra-
votním či sociálním znevýhodněním. K odstranění 
výukových obtíží napomáhají kroužky dyslektické-
ho čtení, logopedie a grafomotoriky. Předškolákům 
nabízíme Václavskou miniškoličku a grafomotoric-
ký kurz Grafík.

 K rozvoji tvořivé činnosti žáků přispívá keramic-
ká dílna a nově zrekonstruovaná kuchyňka. Tyto 
prostory využívají zejména školní družiny, školní 
klub a dětský klub, které poskytují velmi pestrou 
nabídku volnočasových aktivit. Žáci mohou nav-
štěvovat i nepovinný předmět římskokatolické ná-
boženství.

 Naše škola vytváří celou řadu projektů zaměře-
ných na zkvalitnění prevence rizikového chová-
ní, které podporují příjemnou atmosféru ve škole. 
Prostřednictvím nich se žáci učí využívat svůj vol-
ný čas a vytváří si správné návyky pro zdravý život-
ní styl. Snahou všech zaměstnanců školy je vytvá-
řet pro žáky bezpečné prostředí. Vyskytnou-li se 
ve škole sociálně patologické jevy, nekompromis-
ně a okamžitě je řešíme. Celoročně spolupracuje-
me s Městskou policií Třebíč a Besipem, např. při 
akcích „Bezpečná cesta do školy“ nebo při výuce 
na dopravním hřišti.

K výuce tělesné výchovy a pestrému vyžití žáků 
slouží velké moderní tělocvičny, víceúčelové hřiště 
a posilovna. Žáci se účastní plaveckého výcviku ve 
sportovním areálu Laguna. Velkou oblibu si u dětí 
i jejich rodičů získalo Václavské sportování.

K všestrannému osobnostnímu vývoji člověka 
patří i soužití s přírodou, což umožňuje naše Pří-
rodní zahrada, kterou neustále zdokonalujeme. V 
loňském roce jsme např. instalovali tzv. analema-
tické sluneční hodiny, vybudovali jsme ohniště s 
příjemným posezením a altán, jehož stín mohou 
žáci ocenit při pěkném počasí. Může zde probíhat 
i výuka nebo v odpoledních hodinách třídní akce 
s rodiči.

Prostory Václavského divadélka slouží nejen 
školnímu dramatickému kroužku, ale i k pořádání 
rozmanitých kulturních akcí, například hudebních, 
pěveckých a recitačních soutěží.

Anglický jazyk vyučujeme děti již od prvního 
ročníku formou zájmového kroužku a od třetí tří-
dy jako povinný předmět.

Moderně vybavená školní jídelna nabízí žákům 
kvalitní a pestré stravování za příznivou cenu. Na 
podporu zdravých stravovacích návyků naše škola 
využívá již několikátým rokem nabídky produktů 
v rámci celostátního projektu Ovoce a zelenina do 
škol a Mléko do škol. Zapojili jsme se i do projektu 
„Zdravá sváča.“

Velkému zájmu dětí se těší každoroční pořádání 
naučných exkurzí orientovaných jak humanitně, 
tak technicky.

Důkazem skvělé úrovně vzdělávání na naší škole 
je vysoká úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení 
na střední školy i v široké škále soutěží a olympiád.

Pro bližší informace o naší škole navštivte webo-
vé stránky www.zsvaclav.cz nebo ještě lépe, přijďte 
se za námi podívat, vždy se najde někdo, kdo Vás 
rád provede budovou školy a zodpoví všechny 
Vaše otázky.

Veškeré učebny školy jsou velmi dobře vybavené no-
vým nábytkem i pomůckami. Samozřejmostí jsou 
keramické tabule a ve všech učebnách prvního stupně 
a v odborných učebnách navíc interaktivní tabule.

Mladé tanečnice z kroužku Diskohrátky pod vede-
ním paní Lenky Vorlíčkové úspěšně reprezentovaly 
naši školu na kulturní akci „Den Charity“, která se 
konala 25. 9. 2017 na Karlově náměstí v Třebíči.

13. prosince navštívila děti z 2. B svatá Lucie, která 
právě slavila svůj svátek. Seznámila je s tím, kdo byla 
a jakým způsobem se dřív její svátek slavil. Žáci si 
také mohli vyzkoušet, jak se dřív dralo peří a jak se 
předla tenoučká nit. 

Žáci naší školy pod vedením svých pedagogů a často 
i spolu se svými rodiči vyrábějí pozoruhodné výrob-
ky. Na obrázku jsou žáci z dětského klubu se svými 
andělíčky…

V podzimních měsících proběhly ve škole soutěže 
„Landart“ a „Druhá šance aneb tvoříme z odpadu“. 
Úspěšná díla byla k vidění na školní výstavě i na we-
bu naší školy.

V rámci projektu eTwinning vytvořili žáci devátého 
ročníku vánoční přání, která zaslali do pěti evrop-
ských států. 

Vánoční dílničky s rodiči patří na naší škole mezi tra-
diční a velmi oblíbené akce. Takové setkání s rodiči 
uspořádali i žáci třídy 6. A a bylo pojato jako výtvar-
ná dílna s výrobou vánočních stromečků.

Srdečně zveme všechny čtenáře TN na čtvrtý ročník Vác-
lavského sportování, které se uskuteční 19. května 2018.

„Barevný den“ organizují každoročně v červnu vyuču-
jící I. stupně školy. Soutěžení se pravidelně zúčastňují 
i klienti Denního stacionáře pro tělesně a mentálně 
postižené děti a mládež a Speciální MŠ Třebíč.
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Třebíč
Hrotovická 153
Po – Pá  7:00 – 18:00
So 7:00 – 11:00

JEZTE ČESKY!

www.agrorynek.cz

Více informací naleznete 
na www.agrorynek.cz
nebo na 
www.facebook.com/prodejnyRynek

kvalitní maso a uzeniny  mléko a mléčné výrobky  zeleninové saláty  zeleninové a ovocné šťávy  kvalitní moravská vína

E-mail: trebic@agrorynek.cz
Tel. 607 005 517

Rynek

Rynek_Trebic.indd   1 16.03.2018   12:10:09

Mezi motoristy oblíbená 
soutěž Řidič Vysočiny se blíží. 
O aktuálním 22. ročníku JL 
hovořily s  Martinem Součkem, 
ředitelem Útvaru policejního 
vzdělávání a služební přípravy.

Jaký bude letošní Řidič Vysočiny?
Hodnotit předem samozřejmě nel-

ze, nicméně s ohledem na to, že se jed-
ná o již 22. ročník, předpokládám, že 
bude, jako již tradičně, úspěšný. Naše 
soutěž je realizována především jako 
preventivní aktivita, směřovaná k širo-
ké motoristické veřejnosti, s cílem při-
pomenout základní pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a zása-
dy bezpečného ovládání motorového 
vozidla v silničním provozu.

Co na účastníky čeká nového? 
Potažmo, na co se mohou těšit?

To, čím se snažíme každý ročník 
odlišit od těch předchozích, je zejmé-
na lokalita, do které je trasa soutěže 
vytyčena. Jedním ze smyslů akce je 
totiž i poznávání krás a nejrůznějších 
zákoutí Vysočiny. Vězte, že nalézt po 
uplynulých 21 ročnících trasu, kde se v 
minulosti ještě „nejelo“, je úkol neleh-
ký. Začátek letošního ročníku bude 
situován do kláštera premonstrátů v 
Želivě, a pro účastníky s malými moto-
cykly na letiště v Částkovicích u Nové 
Cerekve.

Minulý ročník se prezentoval zcela 
novou kategorií... 

Soutěže se mohli zúčastnit řidiči 
motocyklů nad 125 cm3 a výše. Tato 

kategorie zůstává i pro letošní ročník, 
a navíc jsme přizvali k účasti i řidiče 
malých motocyklů s automatickou 
nebo mechanickou převodovkou, s 
obsahem motoru od 50 cm3 do 125 
cm3, pro které bude vypsána zvláštní 
kategorie.

Každý ročník se snažíte přinést 
rovněž nějakou inovaci či novinku. 
Jakou chystáte letos? 

 Tu letošní bych si přirozeně raději 
nechal pro sebe.

Co pro vás soutěž znamená?
Osobně tuto akci vnímám jako pří-

ležitost k jistému vybočení ze stan-
dardních činností, které jsou větši-
nou směřovány dovnitř policie, tedy 
vzdělávání policistů. Soutěž je naopak 
zaměřená směrem k veřejnosti, což je 
pro mne vítaná změna.

Co byste účastníkům pro letošní 
rok doporučil?

Všem účastníkům bych doporu-
čil, aby soutěž vnímali primárně jako 
dopravně preventivní akci, sloužící k 
ověření a případnému rozšíření jejich 
znalostí a dovedností v ovládání vozi-
dla, a uvědomění si rizik v silničním 
provozu, doplněnou o dobrý pocit z 
příjemně stráveného dne.   -kra-

Ředitel: Chystáme překvapení

Martin 
Souček
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*ilustrační foto

Zvýhodnění se skládá z akčního modelu TRUMF, TRADE IN Bonusu, ŠKODA 
Bonusu v rámci fi nancování se ŠKODA Financial Services a paketu Mobilita Plus.

Na nový vůz FABIA má teď každý! 

Pořiďte si akční model ŠKODA FABIA TRUMF s klimatizací, koženým volantem,
rádiem Blues a další bohatou výbavou, včetně 5leté záruky. Neváhejte a informujte
se u vašeho autorizovaného partnera ŠKODA, protože teď na to máte!

www.tednatomam.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 4,4–4,9 l/100 km, 101–111 g/km

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

TEĎ NA TO MÁTE
NABÍDKA, KTERÉ PROPADNE KAŽDÝ

Untitled-448   1 22.3.2018   11:40:08



Dům, byt, zahrada
STRANA 18

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

Šlechtitelská stanice Slavice

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

prodej ovocných stromků 
prodej osiv jetele, vojtěšky a krmné kapusty 

t01-ekoD

Třebíčští zahrádkáři si pozvali zná-
mého ovocnářského odborníka Zdeň-
ka Simka ze Znojma na ukázku tva-
rování korunek ovocných  stromků. 
Předvedl padesáti zájemcům, jak se 

mají správně ošetřovat ovocné strom-
ky. Ve školní zahradě ZŠ Kpt. Jaroše 
nejprve účastníci shlédli řez přeroubo-
vaných stromků a řez starších jabloní, 
hrušně, broskvoně a višně. 

Zajímavostí a novinkou pro mno-
hé zahrádkáře byla ukázka řezu slou-
pových jabloní. Následovala beseda 
o problémech týkajících se pěstování 
ovocných stromů.  Simek také odpo-

Předvedl řez ovocných stromů

věděl na četné dotazy o konkrétních 
problémech, které zahrádkáře trápí.

Protože mnohé trápí množství lišej-
níků na ovocných stromcích a keřích 
drobného ovoce, předložil Simek eko-
logicky šetrný návod na odstranění. 

Nejlépe do PET láhve dáme 8 dcl 
teplé vody, jedno dcl dřevěného pope-
la a jedno dcl hašeného vápna. Směs v 
láhvi občas protřepeme a asi po dvou 
týdnech slijeme. Čistým neředěným 
roztokem potíráme štětcem, nebo 
postřikujeme postřikovačem lišejníky 
na našich stromcích. Po nějakém čase 
je možné lehce  lišejníky odstranit kar-
táčem. 

ZDENĚK SIMEK. 
 Foto: Josef Kropáč
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Lesopark Hrádek, bývalý 

DDM Hrádek v Třebíči, 

vedle ZŠ Týnská.

TJ Spartak Třebíč

 spolek – oddíl triatlonu

 a fi rma McRAI, Spirálka, o. s.

od 09:00 ZŠ Týnská, 

ukončena vždy 15 min. před 

startem příslušné kategorie

 6 let a mladší (2012 a ml.) 
100 m

 7–9 let (2011–2009) 
500 m

 10–11 let (2008–2007) 
1 000 m

 12–13 let (2006–2005) 
1 000 m

 14–15 let (2004–2003) 
1 300 m

 16–17 let (2002–2001) 
2 200 m

 18–39 let (2000–1979)
 6 600 m

 40–49 let (1978–1969)
 6 600 m

 50–59 let (1968–1959)
 6 600 m

 60–69 let (1958–1949)
 6 600 m

 70 let a starší (1948 a st.)
 4 400 m

 18–34 let (2000–1984)
 4 400 m

 35–44 let (1983–1974)
 4 400 m

 45 let a starší (1973 
a starší)

 4 400 m

 1 rodič + 1 dítě

15. 4. 

 

2. 6. 
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Zajímavou vernisáž výstavy fotografií Lenky Vaníčkové 
„I nádraží je katedrála“ zažilo hudební oddělení Městské 
knihovny. Mladá bohemistka zde jednak vystavila foto-
grafie vzniklé často v blízkosti nádraží ve Starči, jednak se 
zaujetím promluvila o životě a díle básníka Václava Hra-
běte.

Jeho poezií jsou totiž její fotografie inspirovány (ke 
každé Lenka připsala několik Hrabětových veršů), o 
něm samotném pak napsala svou diplomovou práci. Pro-
tože básně tragicky zemřelého básníka (1940 – 1965) 
byly mnohokrát zhudebněny, byly součástí programu i 
hudební ukázky, včetně nejznámější Variace na renesanč-
ní téma. Poprvé v tradičním podání Vladimíra Mišíka, 
podruhé v úpravě skupiny „Wanastovi vjeci“.

Pro přítomné, jimiž byli většinou příslušníci střední a 
starší generace, která se s Hrabětovou poezií seznamovala 
v dobách normalizace, kdy se o něm režimní básník Josef 
Peterka vyjadřoval jako o „přeceňovaném sebevrahovi“ 
(Hrabě však zemřel nešťastnou náhodou), bylo příjem-
ným překvapením, jak moc zajímá i generaci dnešní. 

Samotná diplomová práce nese titul „Tvorba Václava 
Hraběte a její ohlasy“ a rozsah oněch ohlasů asi překvapí 
nejednoho Hrabětova fanouška, který je zvyklý, že jeho 
verše nejlépe zpívá Mišík a recituje Mirek Kovářík. Obojí 
máme zachováno na známých deskách. 

Paradoxně méně známé je, že tento básník zaujal i 
umělce populárnější než celoživotní rocker Mišík. Už v 
roce 1967 ho na LP Poezie a jazz II recitoval do hudby 
Karla Velebného herec Jan Tříska. O třináct let později 
zhudebnil jeho Báseň skoro na rozloučenou Jan Neckář 
a jeho bratr Václav ji nazpíval na desku Podej mi ruku … 
(její první vydání nesmělo obsahovat druhou polovinu 
názvu …a projdem Václavák, a hlavně skladbu Óda na 
Prahu, s textem Jiřího Suchého). 

Z mladších muzikantů si Hraběte vyhledal např. Petr 
Bende, který  básně A kdybych už umřít měl + Báseň 
skoro jako vánoční pohlednice, spojil do skladby nazva-
né Samba s Karlikem.  Milan Zeibert    

Jestliže je pro třebíčské příznivce hudebního 
publicisty Jiřího Černého každé setkání s ním 
při každoročních poslechových pořadech 
malým svátkem, letos to platilo dvojnásob. 
Jiří Černý totiž na přání pořadatelů přivezl 
třicetiminutový filmový dokument „Ještě do 
druhý nohy aneb Jak Glen přišel na návštěvu 
k Jiřímu“. 

Snímek mladé režisérky Hedviky Hlaváčko-
vé začíná záběrem z koncertu irského písnič-
káře, který sice v Třebíči nikdy nevystupoval, 
řada Třebíčáků ho však zná z jeho opako-
vaných návštěv festivalu Folkové prázdniny 
v Náměšti nad Oslavou. V pauze mezi pís-
ničkami vypráví Glen o discjockeyovi, kte-
rý v dobách komunismu jezdil s deskami po 
Čechách a Moravě na kole a v podzemních 
klubech pouštěl lidem hudbu, kterou tehdejší 
vládci zakazovali. 

Slavný muzikant ale spletl dvě věci dohro-
mady: Černý tehdy skutečně konal dálkové 
cyklistické jízdy, na svá vystoupení však jez-
dil autem, jak vědí pamětníci jeho pořadů na 

Hájku v dobách Ivany a Mirka Polanských. 
V následující části filmu dělá sice Černý 
všechno pro to, aby si Hansard svého pražské-
ho přítele tolik neidealizoval, dublinský muzi-
kant však má českého hudebního kritika 
natolik rád, že se mu líbí všechno, co v bytě u 
Černých v Čechově ulici vidí a slyší. 

Náklonnost je vzájemná, Černý nalévá sli-
vovici (odtud název filmu), pouští hudbu, na 
které se oba shodnou, a dokonce zpívá, což 
jinak veřejně nedělá, protože se mu nelíbí 
jeho vlastní hlas. Oboustranné kamarádství 
je zdokumentováno, a film v nejlepším končí. 
Po něm následovalo obvyklé Rockování, kte-
ré Jiří Černý zahájil ukázkou z nového Han-
sardova alba. 

Píseň měla příznačný název: Lucky Man. 
Hodil se pro Hansarda, ale když po více než 
třech hodinách večer končil, a Černý přál 
posluchačům, aby měli v životě stejné štěstí 
jako on a mohli se živit tím, co mají nejrad-
ši, bylo jisté, že stejným Lucky Manem je i on 
sám.  Milan Zeibert  

Béčko vidělo Černého živě i ve filmuFotky i básničky z katedrály 
na nádraží ve Starči

O budovu bývalé základní školy za zhruba 
14,5 milionů korun  v Okružní ulici v třebíč-
ské čtvrti Borovina není zájem. Místostarost-
ka Marie Černá (Třebíč můj domov) připo-
mněla, že cenu za objekt již zastupitelstvo 
v minulosti snížilo z 19,4 milionů korun. Ny-
ní se mohou zájemci hlásit do 21. května. 

Jaromír Barák (Třebíč Občanům) upozornil, 
že vždy při prodeji dražších objektů navrhuje 
delší dobu pro přihlašování zájemců. Požádal 
také o řádnou propagaci této nemovitosti, což 
může zájemce přilákat. Černá odpověděla, že 
propagaci Město rozhodně nepodceňuje. 

„Proč se s prodejem zase spěchá? Proč se doba 
neprodlouží do podzimu?“ položil dvě otázky 
Barák.  

Starosta Pavel Janata mínil, že je to otázka 
názoru. Konstatoval, že zájemci za tuto cenu 
se mohli přihlásit od prosince minulého roku. 
Černá doplnila, že údržba objektu stojí měs-
to značnou částku, zejména topení v zimním 
období. I z toho důvodu Město s prodejem 
spěchá.

„Určitě nám nic nebrání na květnovém zastupi-
telstvu termín prodloužit,“ mínil Janata. Návrh 
usnesení ale zastupitelstvo schválilo v původ-
ní verzi.  -zt-

O budovu v Borovině není zájem
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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 zpracování 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 kvalitní  
kompatibilní  cartridge a  tonery ji naučí 
tisknout levně!  Internetové ceny,   výkup   
prázdných  náplní a dokonce i provize 
pro Vás. www.TREBSERVIS.CZ, tel.: 604 
911 211 (OC Amos – Komenského nám. 
1045/18 – u přechodu naproti Septiku :-)  

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. 
Mobil: 607 674 804

Služby zahrádkářům

Truhlářství

Koupím

Ostatní

Oznamovatel

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

Podlahářské práce - lepení PVC, 
koberců, parket, plovoucí podlahy, 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 ener-
get. 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

Nabízím pedikúru u Vás doma. 
T: 603 794 871, 
matouskovaeva9@seznam.cz

Výdejna zdravotnických potřeb - Invozik. 
Prodej inkontinentních pomůcek pro ženy 
i muže (slip. vložky i boxerky), vložek 
do podpaží proti pocení, akupresurních 
pomůcek proti bolesti, rehabilitačních 
pomůcek a mobilních madel (bez nutnosti 
vrtání). 
Showroom: Znojemská 1032/25, Třebíč, 
tel.: 739 297 878, pluterova@invozik.cz 

Hledám spolupracovníky na domácí práci. 
10 - 15 tis.měsíčně. Tel.: 733 572 097

STARÉ OBRAZY různých motivů a stáří, i celou 
pozůstalost, platba v hotovosti, t. 704 787 323. 
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Malérečka Hana Šmikmátoro-
vá z Telče má titul Mistr tradiční 
rukodělné výroby Kraje Vyso-
čina. 
� Antonín Zvěřina

Horácké kraslice se mohli naučit 
zájemci tvořit v klubovně dospělého 
oddělení městské knihovny v Třebíči 
zhruba v polovině března.

Přijela tam Hana Šmikmátorová z 
Telče, držitelka titulu Mistr tradiční 
rukodělné výroby Kraje Vysočina. V 
předvelikonočním období povídala 
o zdobení horáckých kraslic a před-
vedla také ukázky jejich zdobení.

Jak jste se vlastně k malování 
kraslic dostala?

Jako dítě jsem zpívala v dětském 
sboru a hodně jsem doma kreslila. 
Tehdy jsme ale na Velikonoce doma 
vajíčka jenom barvili. 

Takže kdy všechno začalo?
Až když jsem v Jihlavě začala 

docházet do folklorního souboru 
Vysočan, v 18 letech. Tehdy soubor 
vedl Míla Brtník starší, a ten v roce 
1973 uspořádal kurz kreslení vají-
ček, a pozval etnografa Vratislava 
Bělíka. Přijel ještě asi dvakrát, a pak 
už jsme tyto kurzy pořádali jako čle-
nové Vysočanu sami. Takže kraslice 
maluji od 18 let.  

Dá se vůbec spočítat, kolik jste 
jich za tu dobu namalovala?

Přesně to nevím, určitě to jsou tisí-
ce kraslic. 

Žádnou statistiku si nevedete?
To určitě ne. Bylo jich hodně, přes-

ný počet neznám. Jen chci říct, že 
kraslice maluji velice ráda a moc mě 
to baví. 

Liší se nějak horácké kraslice od 
kraslic z jiných oblastí?

Myslím si, že z našich kraslic na 
Horácku se dají vyčíst nějaké vzka-
zy. Tady se kraslice darovaly v tak-
zvaných malovnách, které se spléta-
ly z vrbových proutků. Nebyly tam 
jenom kraslice, ale i běžně obarvená 
vejce. Když ji dávalo děvče svému 
milému, byl tam i vyšívaný šátek. Na 
kraslici milému bylo i srdíčko s roz-
kvetlými kytkami, symbol kvetoucí 
lásky.

A opačně?
Když rodiče děvčeti nějakého 

chlapce nutili, musela mu pochopi-
telně také malovnu věnovat. Kytka 
na kraslici kvetla z koše, což byl sym-
bol, že mu dává takzvaně košem. A 
chlapec to hned pochopil. 

Jsou ještě další rozdíly?
Když jsou tady třeba na kraslici 

ptáčci, symbolizují nebe či vzduch, 
ryby vodu, zem stromy, květiny, a 
srdíčka samozřejmě lásku.  

Můžete mi popsat, jak kraslici 
tvoříte?

Kreslím je podle pana Bělíka, podle 

jeho návodu, leckdo se této metodě 
může divit. Kraslice maluji na plná 
syrová vajíčka. Lehce si ho tužkou 
rozdělím na jednotlivé plochy, na 
čtyři díly, aby se ozdoby pravidelně 
rozložily. Provádím techniku vosko-
vé batiky. 

Čím kraslici malujete?
Maluji redisperem, nikoli špendlí-

kem. To je metoda řady maléreček, 
já to se špendlíkem neumím. Redis-
pero má jiné možnosti, dají se jím 
vytvářet dlouhé čáry i psát. 

Co na ně píšete?
Dost často na kraslice píši různé 

veršíky, jedná se o historické rýmo-
vačky z tohoto kraje. 

Co se děje dál?
To, co chci, aby na kraslici zůsta-

lo bílé, namaluji voskem, a pak vosk 
nanáším na jednotlivé barvy, aby ty 
se zachovaly. Vždy před ponořením 
kraslice do barvy. Na závěr vejce 
osuším a vyfouknu. 

Proč vlastně používáte syrové 
vajíčko?

Protože se lépe noří do barvy. 
Zpět k výrobě: nad lihovým kahán-
kem vejce po dokončení nahřívám a 
kapesníčkem setřu veškerý vosk. Tak 
vystoupí barvy, které vosk postup-
ně zakrýval. Ničím jiným je nemas-
tím. Prosím, je to nástin práce, vše je 
samozřejmě daleko složitější. Ale to 
by bylo na delší vyprávění. 

To je ale pořádná piplačka! 
Zásadně se používá čistý včelí vosk, 

ten krásně voní. Já to za nějakou pip-
lačku nepovažuji. Myslím si, že se 
tomu dá naučit.

Jaké používáte barvy?
Klasické, na vajíčka, co se prodávají 

v obchodech. V dnešní době je barev 
dostatek druhů. A vím, že některé mi 
nevyhovují. Nepoužívám například 
gelové, s těmi se mně nepracuje dob-
ře. Některé mají i moc jásavé odstíny, 
zdá se mi, že se k lidové kraslici neho-
dí. Používám také potravinářské bar-
vy, kde se jich do vody musí dát větší 
množství. 

A to je vše?
Ještě je před vlastní prací ume-

ju ve vlažné vodě a dám do ní troš-
ku jaru, trošičku octa a trošičku Sava. 
Ale opravdu jen trošku. Pak je řádně 
opláchnu. 

Kolik vyrobíte kraslic za rok?
Nevím, rozhodně nejsem ten typ, jak 

na Slovácku, kde jich vyrábějí tisíce. 
Vyrábím je pomaleji, třeba i figurální 
kraslice, a pak mi výroba vajíčka trvá 
třeba pět, šest hodin. A taky se mně 
stalo, že při vyfukování s ním ťuknu, a 
práce přijde vniveč.   

Co s kraslicemi děláte po dokon-
čení?

Některé rozdám kamarádům, zná-
mým, vyrobím je i pro někoho na 
zakázku. Třeba k narozeninám, nebo 
jako svatební dar. 

Dá se říct, kolik jste vychovala 
nových maléreček?

To taky dá těžko říct. Původním 
povoláním jsem učitelka v mateřské 
škole. Pracovala jsem jako ředitelka 
předškolního zařízení v Cejli. Tam už 
jsem se snažila nejstarší děti k něčemu 
takovému vést. Měli jsme v Telči na 
náměstí obchod, a tam jsem kraslice 

prodávala, i malovala přímo před zra-
ky zákazníků. Jezdím malování před-
vádět, jako dnes tady, takže kolik - to 
nevím. Učila se to i děvčata ve Vysoča-
nu, ale jak kdo u toho zůstal, to vlastně 
taky nevím.   

Malujete jenom před Velikonoce-
mi?

Pro mě je to celoroční záliba, samo-
zřejmě podle času. Víte, na Slovácku 
v prodejnách se často objevují stále 
stejné kraslice. Já se snažím, aby každá 
kraslice byla jiná. Mě by to ani nebavi-
lo, vyrábět pořád stejné kraslice. 

Náměty si vymýšlíte?
Využívám základní dekory, které 

jsem se naučila od učitele Bělíka. Nyní 
se už jedná o náměty moje, ale nechá-
vám se také inspirovat. 

Máte vztah k nějakým jiným ruč-
ním  pracím?

Vyšívala jsem, opět horácké moti-
vy, pro kamarádky - takzvané staveb-
ní praporce. Ale nejvíc mě zaujalo to 
malování kraslic. 

Zavzpomínejte, chodili na vás 
za mlada o velikonočním pondělí 
chlapci?

No jejda, chlapci z Vysočanu, a ti 
nám vždycky pěkně nařezali. Taky 
dostávali mnou malované kraslice. 

Myslíte si, že se z Velikonoc vytrá-
cejí tradice? 

Mám spíš ze svého okolí pocit, že se 
vracejí. Jednu dobu to opravdu vypa-
dalo, že se dodržovat nebudou, ale ny-
ní se opět vracejí.

Proč k tomu dochází?
Myslím si, že velký vliv na to mají 

folklorní soubory. Třeba v Telčí sou-
bor Podjavořičan každý rok jezdí na 
Velikonoční pondělí se žebřiňákem a 
v krojích. 

Umíte splést pomlázku?
Neumím. Ale moc ráda bych se nau-

čila. Moje syny to naučil děda, tatínek 
mého muže. Umět jsem to tedy nemu-
sela, ale zkusím se to naučit. 

Říká se na Horácku nějak jinak 
než pomlázka?

Asi jen pomlázka nebo žíla. 

Velikonoce jsou křesťanské svát-
ky.

Ano, ale v tomto duchu je nedo-
držuji. Jsem svým způsobem věřící 
člověk, ale nechodím do kostela. 

Poslední otázka: Je malování 
kraslic jen záležitost žen?

Kdepak, umí to i muži. Například 
v Jihlavě Míla Brtník mladší. I když 
je mu už hodně přes šedesát, pořád 
se mu říká mladší, protože jeho táta 
se jmenoval stejně, a soubor Vyso-
čan vedl. Mladší vede soubor Pra-
mínek. Tak ten to umí, protože se 
kurzů zúčastňoval. Jsem členkou 
Asociace malířek a malířů kraslic, a 
tam jsou i muži. 

HANA ŠMIKMÁTOROVÁ se připravuje na ukázku kreslení kraslic. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Malování kraslic se mohli zájemci 
naučit v knihovně od telčské malérečky
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Klu-
bovna u rybníka „Babák“, 

kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 
tel : 776 143 134

2. 4. 2018 Velikonoční pondělí s 
pomlázkou: Číchov - Červená Lhota 
- Čechtín - Velký javor - kolem potoka 
Lubí - Budíkovice  (14 km). V Budíko-
vicích závěrečné posezení. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 7.36 / z Boroviny v 
7.39. Návrat z Budíkovic MHD v 11.52, 
17.07 nebo 4 km pěšky do Třebíče.

7. 4. 2018 Jarní procházka na Dale-
šickou přehradu, turistický pochod 
ve Vladislavi, start a cíl v hostinci Heř-
man. Trasy pěší 4 až 48 km, cyklo 27 a 
46 km vedou na Holoubek, Hartvíkovi-
ce, Wilsonku a Koněšín (nově prozna-
čeno přes Čermákův mlýn a Kozlovské 
skály.. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.18 nebo 8.42 / z Boroviny v 6.03 nebo 
8.25. Návrat vlakem z Vladislavi v 11.07, 
13.07, 15.10, 17.06.

7. 4. 2018 Vítání jara na rozhledně 
Rosička, turistický pochod, trasa libo-
volná, mezi 9.00 a 17.30 hod. je třeba 
projít přes rozhlednu Rosička. Odjezd 
autobusem z Třebíče v 6.56. Návrat ze 
Žďáru vlakem v 14.36, 15,31, 17.31 
nebo autobusem v 16.05.

8. 4. 2018 Kolem trnavských rybní-
ků ke konikleci, turistická vycházka v 
Trnavě, start v klubovně KČT ve 12.00 
a ve 14.30 hodin, trasa pěší 6 km. Cíl je 
v Trnavě, hostinec U Toma. Do Trnavy 
každý individuálně.

14. 4. 2018 Hvězdicový pochod 
do Budíkovic, turistický pochod, start 
libovolný, cíl 10.00 - 15.00 hod. hospůd-
ka U Lenina, Budíkovice. Do Budíkovic 
např. z Třebíče Týna přes Dubiny 5 km, 
z Boroviny přes Padrtův mlýn a Račero-
vice 11 km. Pro pohodáře MHD z Tře-
bíče Týna v 11.45. Návrat do Třebíče z 
Budíkovic MHD v 11.52, 17.07 nebo 
pěšky.

14. 4. 2018 Od prameni Daníže 
k Hnanickým sklípkům, turistický 
pochod v Hnanicích, start před OÚ od 
9.00 do 10.00, trasy 9 a 18 km. Cestou 
pramen Daníže, Šobes a areál čs. opev-
nění v Šatově. Cíl ve Sklepní ulici v Hna-
nicích. Odjezd z Třebíče autobusem 
v 7.15, v M. Budějovicích přestup na 
vlak. Ze Znojma bus pořadatelů v 9.00. 
Návrat z Hnanic autobusem v 16.20, 
přestup v 17.02 ve Znojmě na vlak.

21. 4. 2018 Rouchovanská 25 – 
krajem Vítězslava Nezvala, turistický 
pochod, start v sokolovně Rouchovany 
od 7.30 hodin, trasy pěší 5, 7, 10, 15 a 25 

km vedou kolem Rouchovanky a Rokyt-
né. Do Rouchovan vlastními auty.

21. 4. 2018 Za krásami okolí Nedvě-
dice, turistický pochod, start v soko-
lovně Nedvědice, trasy pěší 9 až 50 km, 
cyklo 30 a 50 km. Odjezd vlakem z Tře-
bíče hl. n. v 6.18 / z Boroviny v 6.03, 
přestup v Brně. Návrat vlakem z Nedvě-
dice v 14.01, 16.01, 17.01.

22. 4. 2018 Zahájení cykloturis-
tické sezóny na Jihlavsku. Sraz v 9.00 
hodin Masarykovo náměstí, Jihlava. Po 
zahájení v 9.15. odjezd po cyklostezce 
do Luk nad Jihlavou (12 km) a zpět do 
Jihlavy přes Rytířsko (20 km), nebo přes 
Rokštejn (30 km).

28. 4. 2018 Oblastí klidu Třebíčsko, 
turistický pochod v Třebíči, start v klu-
bovně KČT u Babáku od 6.00 do 10.30 

hod. Cyrilova ulice, cíl od 11.00 do 
18.00 hod. hospoda Na Kuželně, Řípov-
ská 991.

Pěší trasy: 5 km rozhledna Vaňkův 
vodojem - Alternátor, 12 km rozhledny 
Vaňkův vodojem a Pekelný kopec - Kra-
covice, 15 km rozhledny Vaňkův vodo-
jem a Pekelný kopec - Mastník - Kraco-
vice, 23 km rozhledny Vaňkův vodojem 
a Pekelný kopec - Kojetice - Sádek - Zad-
ní hora - Stařeč, 29 km rozhledny Vaň-
kův vodojem a Pekelný kopec - Kojetice 
- Sádek - Zadní hora - Krahulov - Padr-
tův mlýn - Řípov, 42 km rozhledny Vaň-
kův vodojem a Pekelný kopec - Kojetice 
- Sádek - Římov - rozhledna Mařenka 
- Rokytnice - Krahulov - Padrtův mlýn 
- Řípov, Cyklo trasy 27, 34, 46, 58 km 
na Mikulovice - Šebkovice - Chlístov - 
Rokytnice - Mařenka - Opatov - Okříš-
ky - Slavice - Pekelný kopec. -zt-

O víkendu vyhlásili třebíčští basebal-
listé nejlepší trenéry a hráče uplynu-
lé sezóny. Stalo se tak tradičně na klu-

Celkem sedm medailí posbírali atleti 
Spartaku Třebíč při jednotlivých halo-
vých mistrovstvích republiky. Ke zlatu 
Tobiáše Dvorského za prvenství v sed-
miboji dorostenců, o kterém jsme psa-
li v minulém čísle, přibylo druhé zlato 
téhož závodníka v běhu na 60 m při 
MČR juniorů a dorostu, když součas-
ně časem 6,97 s vytvořil nový okresní 
rekord své věkové kategorie. 

Dvorský přispěl ještě stříbrnou 
medailí z dvoustovky, když dva další 
cenné kovy stejné hodnoty vybojovali 
překážkáři: Petr Veleba mezi veterány 
a Renata Procházková mezi juniorka-
mi. Bronz z překážek získala navíc Pav-
la Kosielská v soutěži žákyň. Renata i 
Pavla přitom rovněž překonaly okresní 
rekordy svých věkových kategorií. 

Renata časem 8,58 s srazila dvě seti-
ny z loňského maxima Veroniky Janíč-
kové, Pavla výkonem 8,83 s zlepšila 
dosavadní žákovský rekord zmíněné 
Janíčkové letos už potřetí. Okresním 
rekordmanem je i majitel zbývající 

bronzové medaile: dorostenec Tade-
áš Janík zaběhl 800 m za 1:55,86 min, 
čímž vymazal z tabulek Martina Hoš-
ka. (V historických třebíčských tabul-
kách dospělých znamená Janíkův čas 
šestou příčku.)

Nejkvalitnějším výkonem však byl 
vrh koulaře Tomáše Vilímka na znač-
ku 15,59 m při MČR dospělých. Zna-
menal nejen zlepšení loňského Tomá-
šova osobního i okresního maxima o 
10 centimetrů, ale především šestou 
příčku mezi nejlepšími českými koula-
ři. Stejného umístění dosáhla ve finále 
běhu na 60 m překážek žen Veronika 
Janíčková. Ta k úspěchu na republice 
přidala i prvenství na mezinárodním 
mítinku Athletics Indoor II Ostrava, 
kde zaběhla 8,61 s, a o dvě setiny tak 
za sebou nechala Slovenku Šibovou. 

Trenérsky se o uvedené úspěchy 
zasloužili Jiří Kliner (Dvorský, Janíč-
ková, Procházková), Vratislav Fišera 
(Kosielská) a Jan Nechvátal ( Janík). 

Z výkonů atletů Spartaku Tře-

bíč v seriálu halových šampioná-
tů: MČR mužů a žen ve Stromov-
ce: 60 m: 21. Dvorský 7,15. 200 m: 
13. Dvorský 22,44. 60 m přek: 6. 
Janíčková 8,66 (v rozběhu 8,63), 8. 
Procházková 9,09 (v rozběhu 8,73). 
Koule: 6. Vilímek 15,59 (okresní 
rekord). MČR juniorů a dorostu ve 
Vítkovicích: Juniorky: 60 m přek: 
2. Procházková 8,58 (okresní rekord 
žen). Dorostenci: 60 m: 1. Dvor-
ský 6,97 (okresní rekord dorostu). 
200 m: 2. Dvorský 22,03. 800 m: 3. 
Janík 1:55,86 (okresní rekord doros-
tu). Dálka: 5. Dvorský 655. MČR 
žactva ve Vítkovicích: 60 m přek: 
3. Kosielská 8,83 (okresní rekord 
žákyň). Dálka: 5. Kosielská 531. 
Výška: 6. Pekárek 168, 15. Havlíček 
160. MČR veteránů ve Stromov-
ce: 200 m: 6. Veleba 27,41. 1500 
m: 5. Motálek 5:15,75. 3 km chůze: 5. 
Marek 22:24,03. 60 m přek: 2. Veleba 
9,83. Dálka: 11. Veleba 473.

 Milan Zeibert

Tobiáš Dvorský získal druhé zlato

Třebíč začíná další ročník extraligy
bovém plesu, který předchází startu 
nového ročníku extraligy. Do nejvyšší 
české soutěže vstoupí muži Nuclears 
na domácím stadionu v neděli 1. 
dubna 2018, kdy Na Hvězdě vyzvou 
tým Tempo Praha.

Takzvaný Opening Day má pro-
gram už od 12 hodin, kdy proti 
sobě nastoupí v ukázkových utká-
ních celky mladších žáků do sedmi 
a do devíti let. Mladí hráči Třebíče 
nastoupí proti Oilers Hodonín, a to 
ve zjednodušených formách basebal-
lu, které jsou přizpůsobeny pro děti.

Od 14 hodin jsou připraveny sou-
těže pro veřejnost v baseballovém 
trojboji. Děti ve věku od pěti do 
deseti let budou moci změřit své 
síly a dovednosti v běhu po metách, 
hodu a odpalu baseballového míč-

ku do dálky. Ve hře je řada zajíma-
vých cen! Po celý den bude navíc Na 
Hvězdě zdarma k dispozici pro ty 
nejmenší skákací hrad.

Slavnostní zahájení nové sezóny je 
naplánováno na 15.45 hodin, a v 16 
hodin vypukne pro Nuclears prv-
ní letošní klání před domácím pub-
likem. K dispozici bude mít hlavní 
trenér Jan Gregor už i část zahranič-
ních posil. Opírat se bude ale hlav-
ně o domácí odchovance. Třebíč má 
nejmladší tým v extralize, do kterého 
dorostli mladí reprezentanti.

Na hřišti se představí řada juniorů 
oceněných v sezóně 2017. V kate-
gorii do 18 let (extraliga U18) byli 
vyhlášeni: David Sklenář (nejlepší 
nadhazovač), Robin Vávra (nejlep-
ší hráč obrany), Martin Švihálek 

(nejlepší pálkař) a Lukáš Hlouch 
(nejužitečnější hráč). Mezi juniory 
do 21 let (extraliga U21): Roman 
Dvořák (nejlepší nadhazovač), 
Lukáš Hlouch (nejlepší hráč obra-
ny), Marek Krejčiřík (nejlepší pál-
kař) a Kamil Pejchal (nejužitečnější 
hráč). Ocenění mezi muži (extraliga 
mužů) získali: Devon Barker (nej-
lepší nadhazovač), Marek Krejči-
řík (nejlepší hráč obrany), Radim 
Novotný (nejlepší pálkař) a Wesley 
Judish (nejužitečnější hráč). 

Trenérským objevem roku 2017 
byl vyhlášen Adam Vávra –  asistent 
trenéra mladších žáků do devíti let (1. 
místo ČBP na Moravě). Trenérem 
roku se stal Štěpán Chytka –  hlavní 
trenér starších žáků do 11 let (1. místo 
na MČR a 1. místo na ČBP).
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