
květen

DEN ZEMĚ: Pestrý program Dne země na Karlově náměstí v Třebíči lákal všechny generace, ale nejvíce se zaměřil na děti. 
V rámci programu byl na náměstí vysypán z popelářského vozu odpad z ulice M. Majerové, který vytřídili studenti Střední 
průmyslové školy. Z celkem 300 kilogramů komunálního odpadu z osmi kontejnerů se vytřídilo 214 kilogramů odpadů, kte-
ré se mohly dále využít.  Foto: Antonín Zvěřina

Město připravuje zásadní 
modernizaci zimního stadionu, 
snad pomůže dotace. 
� Antonín Zvěřina

Veřejnou zakázku na projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci tře-
bíčského zimního stadionu schválila 
Rada města. Zakázka si vyžádá zhru-
ba čtyři miliony korun. „K moderni-
zaci sportoviště přistoupíme pod pod-
mínkou, že na ni obdržíme dotaci,“ 
poznamenal místostarosta Vladimír 
Malý. 

O tu požádá klub HC Horácká Sla-
via Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy. Malý netajil, že v sou-

časné době byly dotace významně 
pokráceny. Město by muselo zapla-
tit 60 procent nákladů, dotace by 
pokryla 40 procent. Odhadovaná 
částka na rekonstrukci překračuje 
200 milionů korun. 

Starosta Pavel Janata uvedl, že 
úpravou by prošel celý areál, šatny či 
hlediště. „Opravu prostoru pro diváky 
považuji za velice zásadní,“ zdůraz-
nil. Doplnil, že až na malé výjimky 
by všichni návštěvníci seděli. Hlediš-
tě bude strmější, a tím se nepatrně 
kapacita sníží.

Proměnou projde i vnější plášť. 
„Jedná se tedy o zásadní rekonstruk-
ci,“ naznačil Janata. Připomněl, že 
město má projektovou dokumentaci 

pro územní rozhodnutí. Nová doku-
mentace umožní vydání stavebního 
povolení a provedení vlastní stavby. 

Janata nastínil, že pokud Město 
dotaci nezíská, na vlastní náklady se 
do tak rozsáhlé stavby nepustí. „Ale 
nehodlám spekulovat, jakou má Město 
šanci,“ poukázal. Připustil, že pokud 
se dotaci nepodaří během dvou tří 
let získat, musí se opravit alespoň 
šatny.     

Janata přiznal, že zatím vedení měs-
ta nehovořilo o tom, zda by se musel 
stadion po dobu celkové rekonstruk-
ce uzavřít. „Některé práce by se asi 
daly dělat za provozu, ale třeba pře-
stavba hlediště zřejmě ne,“ přemítal.

 (Pokračování na str. 3)

Zimní stadion projde úpravou

Setkají se sběratelé
Městské kulturní středisko a ET-

TA club pořádají v sobotu 12. května 
setkání sběratelů – burzu všech oborů. 
Akce se koná ve velkém sále budovy 
Fóra od 7.30 hodin. Budou se měnit, 
kupovat či prodávat známky, pivní 
suvenýry, kalendáříky, modely, zápal-
kové nálepky, pohlednice, mince, ban-
kovky a mnoho dalšího.  -zt-

Vozíčkáři zatím ne
V Ekotechnickém centru Alterná-

tor momentálně probíhají dílčí sta-
vební práce, kvůli nimž je expozice 
nepřístupná pro vozíčkáře či kočár-
ky. Vedení Alternátoru se jim tímto 
velice omlouvá. Expozice by měly 
být plně zpřístupněny na začátku 
června. -zt-

Vznikne podchod
Podchod pod silnicí v ulici 

Sucheniova v Třebíči se začne budo-
vat od pondělí 30. dubna. Práce 
skončí v neděli 23. září. Výstavba se 
uskuteční v několika etapách, silnice 
bude vždy průjezdná jízdním pru-
hem o minimální šířce 2,75 metrů 
pro každý směr jízdy. -zt-

Půjdou na Pekelňák
Jarní vycházka „s hůlkami na Pekel-

ňák“ se uskuteční v pátek 18. května. 
Sraz účastníků bude u třebíčské polikli-
niky v ulici Vltavínská v 16.30 hodin. 
Procházka začne krátkou instruktáží. 
Zájemci si mohou hůlky zapůjčit.  -zt-
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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 v prvním 
kole do 6. 5. 2018 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!

Veletrhy mezinárodních 
příležitostí se vyžádali stu-
denti středních škol 
z celé Vysočiny. 
� Antonín Zvěřina

Veletrh mezinárodních příležitostí 
se konal ve čtvrtek 5. dubna v tělo-
cvičně třebíčského Gymnázia. Podílel 
se na něm Kraj Vysočina a další, ze-
jména neziskové organizace. 

„Veletrh vznikl na základě požadav-
ků středoškolské mládeže v loňském 
roce na Fóru mladých,“ uvedla Jana 
Böhmová z krajského odboru regi-
onálního rozvoje. Ta má na starosti 
projekt Zdravý Kraj Vysočina a Míst-
ní agendu 21.   

„Studenti požadovali více informa-
cí o možnosti využití cizích jazyků. Ve 
spolupráci s pelhřimovskou Hodinou 
H vznikla myšlenka pořádat tyto vele-
trhy,“ poznamenala Böhmová. 

Připomněla, že se už uskutečnily ve 
všech okresních městech kraje. Ve-
lice ji těší pozitivní ohlasy studentů. 
Pochvalovali si množství nových in-
formací, které jsou pro ně zajímavé a 
důležité. 

Využití stipendií
„Někteří se určitě rozhodli vycesto-

vat při využití stipendií, které Kraj po-

skytuje, a seznámili se s možnostmi 
využití jazyka, který studují,“ naznači-
la Böhmová.

Upozornila, že první takový veletrh 
se v jiné formě uskutečnil v předloň-
ském roce v Pelhřimově. V loňském 
roce v listopadu se tam konal podru-
hé, stávající formou.

„Na základě ohlasů studentů z pel-
hřimovského okresu jsme dospěli k ná-
zoru, že to vyzkoušíme v dalších okre-
sech a pozveme střední školy z dané 
oblasti,“ poukázala Böhmová.   

Netajila, že některé školy vyšlou 
pouze zástupce, kteří pak informace 
předají, například v rámci Studentské-

ho parlamentu, dalším studentům.  
Nastínila, že veletrh se snaží ná-

vštěvníkům třeba naznačit důležitost 
studia němčiny. „Máme v kraji mno-
ho zaměstnavatelů z Německa, nebo 
z německy hovořících zemí, kteří zna-
lost tohoto jazyka vyžadují, a také jsou 
velké možnosti vycestovat do soused-
ního Rakouska či Německa,“ vysvětlila 
Böhmová. 

To i přesto, že angličtina se stala 
mezinárodním jazykem. Jana Čer-
máková z krajského odboru školství 
upozornila, že spolupořadatel Hodi-
na H je krajským koordinátorem pro 
evropské vzdělávací programy. 

Každý okres
„Uvědomili jsme si, že se nám nikdy 

nepodaří shromáždit na jedno místo 
všechny studenty z kraje. Proto se ve-
letrhy pořádají v jednotlivých okre-
sech,“ poznamenala.  

Doplnila, že studenti se mají mož-
nost přesvědčit, že vycestovat se nedá 
jen na komerční bázi, ale umožňuje 
to i spousta neziskových organizací.  

Sdělila, že na veletrhu se nabíze-
jí například možnosti dobrovolnic-
ké práce, či účast na různých stážích. 
„Chceme upozornit studenty, jaké ma-
jí možnosti, a jak je důležitá znalost 
cizích jazyků,  a opravdu nás kladné 
ohlasy těší,“ dodala Čermáková. 

STUDENTI nabídkám na Veletrhu mezinárodních příležitostí pozorně naslou-
chali. Na snímku s koordinátorkou Zdravého města Třebíč Ivetou Ondráčkovou. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Veletrh nastínil možnosti studentů

Po rekonstrukci borovinské poboč-
ky městské knihovny je v jejích prosto-
rách znovu možnost spatřit neobvyk-
lou výstavu. Vysokoškolský student a 
fotograf Petr Cihlář zde pod názvem 
Třebíčští vetřelci seznamuje návštěv-
níky s výtvarnými díly, kolem kterých 
denně procházíme, a většinou je vůbec 
nevnímáme. 

Jde o podceňované sochy, mozaiky a 
jiné artefakty na veřejném prostran-
ství, případně uvnitř budov, s datem 
vzniku převážně v 70. a 80. letech mi-
nulého století. V doprovodném textu 
autor vysvětluje, že byly sice povinnou 
součástí převážně panelové výstavby, 
že se však často jedná o díla respek-
tovaných autorů, a jejich opomíjení je 
nespravedlivé. 

Toto připomenutí od zástupce mla-
dé generace je nečekané samo o sobě, 
vysloveně vtipné je vysvětlení, jak se 
Michal Cihlář k třebíčským vetřelcům 
(název výstavy je odvozen od publika-

ce Pavla Karouse Vetřelci a volavky) 
dostal. 

V klukovských letech se věnoval 
skateboardingu, a ten se dal nejlé-
pe provozovat na rovných hladkých 
plochách, které se nacházejí v soused-
ství po léta zanedbávaných soch. Dal-
ším jeho koníčkem bylo fotografování 
(např. opuštěných průmyslových areá-
lů), a průsečíkem těchto zájmů je sou-
časná výstava v borovinské knihovně. 

Její návštěvu doporučuji velmi, nejlé-
pe v malé skupince, a s plánem města 
v ruce. Nechci nikoho podceňovat, ale 
myslím, že i skalní Třebíčáci budou 
muset namáhat paměť, než určí místa 
všech „vetřelců“, kolem kterých často 
chodíme nebo jezdíme. Úplně to vidím 
jako skautskou hru, nebo dobrovolný 
školní úkol. Nebo taky jako brožova-
nou publikaci, maličkého sourozence 
čtyři sta šedesátistránkových Vetřelců 
a volavek…

 Milan Zeibert

Vetřelci Petra Cihláře

NEZVALOVA Třebíč 2018 se uskutečnila v pátek 6. a v sobotu 7. dubna v hudebním 
oddělení městské knihovny. Vystoupili básnířka Miroslava Hedvábná (vpravo) a 
kytarista Roman Hampacher, který zhudebnil několik jejích básní. Svoji nonsensovou 
radost předvedl Miroslav Koupil. Na závěr vystoupila zpěvačka Jana Koubková za 
doprovodu Ondřeje Kabrny. V sobotu Divadelní soubor Hurdiska zahrál hru České 
nebe aneb Cimrmanův divadelní kša� . Foto: Antonín Zvěřina 

V knihovně připomněli Nezvala
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Zimní stadion projde úpravou
(Dokončení ze str. 1)

Pokud jde o dotaci, optimismus ne-
chybí místostarostovi Milanu Zeiber-
tovi. Konstatoval, že ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy chce po 
obcích, aby vyjmenovaly počet všech 
vlastních sportovišť i ostatních majite-
lů, a zejména jejich stav a potřebu pe-
něz. „Věřím, že když se provádí tak velká 

akce, tak ta šance tady je,“ sdělil.
Janata připustil, že je možné oslovit 

i okolní obce a požádat je o příspěvek, 
protože i jejich obyvatelé často zimní 
stadion využívají. „Nemyslím si, že by 
to byla tak velká částka, aby nám zásad-
ně pomohla,“ konstatoval. Dodal, že se 
jedná o významné sportoviště, které je 
stoprocentně využívané.  

Život za První republiky, s podti-
tulem Jihlavsko v letech 1918-1938 
v dobovém tisku, tak se nazývá kni-
ha jihlavského publicisty Zdeňka 
Geista. Autor se nezaměřuje pouze 
na Jihlavu, ale mapuje toto období i 
v širokém okolí. 

Postihuje atmosféru v samotném 
městě, kde docházelo k různým třeni-
cím mezi obyvateli české a německé 
národnosti, i s lidmi židovského půvo-
du. Autor vystihuje zejména běžný ži-
vot obyvatel Jihlavy a okolního kraje. 

Zachycuje témata, která byla pro 
tehdejší společnost důležitá a veřejně 
diskutovaná. Nastiňuje jejich proměn-
livost během dvaceti let první republi-
ky, po mnichovskou dohodu. Publikace 
zahrnuje nejen otázky národnostní, ale 
i hospodářské, kulturní, společenské, 
sociální, kriminální, či zcela běžné.

Nejedná se o historické pojednání. 
Autor srozumitelnou formou přibližu-
je dnešním čtenářům tehdejší prostře-
dí. Popisuje, o čem tehdy lidé hovořili, 
jak a čím se bavili, jak nakupovali, ces-
tovali či sportovali. Také se zaměřuje 
na jejich myšlení, jak vnímali svůj stát 
a účastnili se veřejného života. Kniha 
má cíl i srovnávat, jak se žilo tehdy, a 
jak se tehdejší život přibližuje tomu 
dnešnímu. 

Zdeněk Geist se narodil v roce 1971 
v Jihlavě, vystudoval estetiku a hudeb-
ní vědu na Filozofické fakultě v Brně. 
V nakladatelství Parola, respektive Pa-

rolaart, mu dosud vyšly tituly Nezlome-
ný vězeň totality v roce 2013, Rakušan 
z Jihlavy v roce 2015, Bez kresby v mal-
bě nepokročíte v roce 2015 a Löwovi – 
Příběh rodu textilních továrníků v roce 
2017. 

Kniha obsahuje 16 kapitol a má 283 
stránek. Nechybí Úvodní slovo a Desa-
tero novinářské. Publikace obsahuje 
mnoho dobových fotografií, což její ob-
sah umocňuje. Svým významem roz-
hodně přesahuje Jihlavsko a zaslouží si 
pozornost i čtenářů v jiných regionech. 
 -zt-

Kniha mapuje První republiku

OBÁLKA knihy Zdeňka Geista.

Útlou knížečku s názvem Říkanky 
a tak, pokřtí ve středu 2. května v 
hudebním oddělení třebíčské měst-
ské knihovny redaktor Třebíčských 
novin Antonín Zvěřina. Do ní, podle 
jeho slov, posbíral říkan-
ky za roky 2016 a 2017, 
které napsal na svůj fa-
cebookový profil. 

„Veršování se věnuji od 
nepaměti. Ale že bych 
snil o tom, že něco tako-
vého shromáždím do 
publikace, o tom jsem 
opravdu nepřemýšlel,“ 
říká autor. Původně 
jeho záměrem neby-
lo psát povětšinou 
čtyřverší ani na zmi-
ňované stránky. 

„Byl to takový 
spontánní nápad, kdy 
jsem si vůbec nemyslel, že se to stane té-
měř každodenní záležitostí. Když jsem 
ale zjistil, že to určitou část mých přátel 
baví, tak jsem v tom pokračoval,“ míní 
Zvěřina.

Proč se tedy rozhodl vydat knížečku? 
„Někteří mí kamarádi, nebo spíš kama-
rádky mi říkali, že by byla škoda, aby ne-

vyšly knižně. Zprvu jsem tomu nevěno-
val pozornost, ale postupem času jsem 
si s nadhledem říkal; aspoň po mě zůsta-
ne na světě nějaká památka,“ usmívá se 
autor. 

Rozhodně si nemyslí, že se jedná o 
nějakou poezii. „To slovo 

spojuji s opravdo-
vými básníky, já si 
jen hraji se slovy a 

s veršováním. Za-
tím mě to baví, sbí-

rám v letošním roce 
opět ty útvary, a tře-

ba se knížečka dočká 
pokračování,“ přemí-

tá Zvěřina.  
Jak vidí svůj křest? 

„Budeme se bavit, po-
vídat si. Žádné hluboko-

myslné úvahy. Kdo bude 
kmotrem knihy, nevím. 

To vyplyne ze situace. Tře-
ba přijde jen jeden člověk, a pak vše 
bude jasné,“ neztrácí autor nadhled. 

„Ale budu rád, když přijde lidí víc. Ne-
jen milovníků říkanek, ale třeba i ti, kteří 
přijdou jen tak,“ dodává Antonín Zvěři-
na.  -pp-

Pokřtí knížečku Říkanky

Veterány všech druhů dopravních 
prostředků si mohli prohlédnout oby-
vatelé Třebíče v sobotu 7. dubna do-
poledne. Akci pořádal Veteran Car Club 
Třebíč. 

Na Karlovo náměstí nakonec dorazilo 
80 vozidel. Na trať a výlet do Dukovan 
na zámek jich vyjelo 56, a tam dojely 
další asi čtyři vozy. 

„Na zámku dostaly všechny posádky 
oběd a pití, byl to vlastně dárek od Hote-
lu Atom a obce Dukovany za to, že jsme 

uspořádali cestu právě tam,“ pozname-
nal prezident klubu Richard Kukla.  .

Připomněl, že další akcí, kterou bude 
klub pořádat, se stane poslední květ-
nový víkend soutěž historických terén-
ních vozidel O zlomenou poloosu. Jed-
ná se o 27. ročník, a koná se od pátku 
25. do neděle 27. dubna. 

Start a základna bude v Koněšíně 
v autocampu Borovinka, kde si kaž-
dý může přijít prohlédnout tentokrát 
hlavně vojenské veterány. -zt-

I TOTO vozítko si mohli prohlédnout lidé na Karlově náměstí v Třebíči. 
� Foto:�Antonín�Zvěřina

Veterány zaplavily náměstí

Město Třebíč hospodaří stabilně a 
s přebytky. Tak zní závěr zprávy ra-
tingové agentury Moody´s Investors 
Service.

„Silnými stránkami Města je zejmé-
na přebytkové hospodaření, které při-
spívá k udržení vysokých hotovost-
ních rezerv, mírná zadluženost i silné 
provozní výsledky, které jsou hlavním 
zdrojem financování kapitálových 

výdajů,“ okomentoval předloženou 
zprávu starosta města Pavel Janata.

Hrozbu pro město nevidí starosta 
Pavel Janata ani u poklesu obyvatel. 
„Je to obecný trend měst o naší velikos-
ti. Jedná se zhruba o 300 lidí za rok. 
V minulých letech jsme nastartovali 
aktivity, které mají za cíl pokles zasta-
vit, zatím neměly čas se projevit,“ do-
plnil třebíčský starosta.  

Město hospodaří stabilně
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Počasí patří k nejoblíbeněj-
ším tématům hovorů. Lidé 
si stěžují na teplo, vzápětí na 
zimu, stále jsou s něčím nespo-
kojení. O počasí jsme zavedli 
řeč se známým meteorologem, 
třebíčským rodákem Michalem 
Žákem, pracovníkem České 
televize.
� Antonín Zvěřina

Proč lidé meteorologům nevěří?
To je dobrá otázka. Možná to čás-

tečně souvisí s tím, jak se zvětšuje 
spektrum informací, kde mohou lidé 
předpovědi získat. Často si neuvědo-
mují, že vlastně to, co vidí na internetu 
nebo mají v mobilním telefonu, nejsou 
poklady zpracované z numerických 
modelů. 

Jsou to pouze výstupy z těchto 
modelů, převedené do nějakých hez-
kých obrázků, hezkých grafů, které 
člověk snadno pochopí. V tom tkví 
nebezpečí, že přesnost těchto mode-
lů nemusí odpovídat stavu počasí, 
než když je předpověď zpracovaná od 
meteorologů. 

Na druhou stranu předpovědět poča-
sí i pro tak malé území, jako je Česká 
republika, není jednoduché. To poča-
sí se může lišit, a v dnešní uspěchané 
době, s přihlížením ke stručnosti, to 
svádí k používání jedné ikony, což je 
málo. 

Může se stát, že v Chebu prší při dva-
nácti stupních, a v Ostravě je jasno při 
33 stupních, a to jednou ikonou nepo-
stihnete. Proto je k předpovědi velice 
důležitý slovní doprovod. Když se na 
to podívám čísly meteorologů, úspěš-
nost předpovědí v posledních letech je 
mimořádně vysoká. 

Co tedy vlastně určuje ráz počasí?
Základní informací je charakter 

proudění nad střední Evropou. To zna-
mená, jestli nás ovlivňuje tlaková výše, 
nebo níže, náročnější jsou situace, kdy 
přichází nějaká fronta. To je určitý oří-
šek. 

Pak jsou důležité numerické modely, 
meteorologovy zkušenosti. Pro před-
pověď je důležitá teplota, oblačnost, 
výskyt srážek, případně výskyt nebez-
pečných jevů, jako jsou bouřky, kroupy 
či mlhy nebo vítr. Myslím si, že srážky 
jsou největším problémem. 

Mění se v posledních letech počasí 
nad střední Evropou?

Dříve se to označovalo jako globální 
oteplování, nyní se volí termín změna 
klimatu. Což neznamená, že by otep-
lování nepokračovalo. To globální lidi 
svádělo k různým úvahám, zvlášť když 
na některých místech dochází k ochla-
zování. 

Jak se mění teplotní poměry, tak se 
mění charaktery proudění. V někte-
rých částech světa se už ty změny pro-
jevují docela citelně. Pro Evropu je to 
častější sklon k proudění ze severního 
nebo jižního směru, než proudění od 
západu, které vlastně bylo v minulých 
dekádách převažující. 

To, co jsem říkal, platí zejména o zim-
ním období. S tím dochází ke změně 
počasí, častější výskyt teplých období, 
sušších období. Často je to spojeno se 

střídáním počasí, kratší délkou nějaké-
ho rázu počasí. Pamatuji se, že v dřívěj-
ších letech období s tlakovou výší, kdy 
je slunečno, sucho, tak trvaly pět sedm 
dní. Nyní tak dva tři dny. Nyní je poča-
sí takové rozkolísanější, než v minulos-
ti. 

Dříve lidé na vesnicích dokázali 
počasí předpovědět poměrně přes-
ně podle různých věcí kolem sebe. 
Zdá se, že už neplatí ani pranostiky. 

To asi souvisí s tou větší proměnli-
vostí počasí. Rosa třeba znamenala, že 
se vyjasní a bude tak po celý den. To 
už nyní mnohdy neplatí. Odpoledne 
dorazí další fronta, přeháňky. To samo-
zřejmě trápí zemědělce, třeba v období 
žní. Platnost pranostik souvisí se změ-
nou klimatu a charakteru cirkulace - že 
to, co platívalo dříve, dneska už nepla-
tí. Musím uznat, že pranostiky nyní 
dostávají částečně na frak. 

Ovlivňuje počasí opravdu člověk? 
Co Jaderná elektrárna Dukovany?

Zjednodušovat, že za všechno může 
tato elektrárna, není dobrá cesta. 
Obecně člověk ovlivňuje klima i v sou-
vislosti s oteplováním. Tam je jeho vliv 
rozhodující. Pokud jde o dukovanskou 
elektrárnu, prováděly se studie, které 
vyhodnocovaly vliv na počasí v okolí. 

Z těch poměrně jednoznačně vyplý-
valo, že to ovlivnění je velmi malé, 
omezuje se jen na bezprostřední oko-
lí elektrárny. Nejvýznamnějším vli-
vem je, že se nad chladícími věžemi 
při určitém rázu počasí tvoří oblaka 
páry, ale ta zastíní jen malou část oko-
lí. Netvrdím, že při nějaké specifické 
situaci k ovlivnění nedochází. Třeba 
pára může způsobit mlhu v okolí, ale 

v minimu případů. 

V posledních letech se marně 
těšíme na jaro, po zimě přichází ih-
ned léto, jako letos. Dá se ráz poča-
sí určit na několik let do budouc-
na?

Tak to bychom byli rádi, kdyby to 
tak bylo. Je pravda, že toho, co popi-
sujete, si začínáme všímat. Ta délka 
přechodného období, zejména na 
jaře, je opravdu velice krátká. Tep-
lé počasí po zimě nastupuje s velkou 
razancí. 

To pozvolné oteplování není tak 
časté. Pokud jde o výhled do budouc-
na, dá se očekávat nárůst teplot. Hlav-
ně v zimním období, ale i na jaře. To 
ovšem nevylučuje po teplých dnech 
vpád studeného vzduchu, třeba v půli 
května, a škody jsou pak poměrně 
vysoké. 

Ještě k tomu výhledu: do budoucna 
se očekávají největší problémy v sou-
vislosti se srážkami. Dá se i u nich 
očekávat větší rozkolísanost. On tře-
ba průměr za rok zůstane stejný, nebo 
naopak naroste, ale problémy jsou 
s množstvím, jak ty srážky spadnou. 

Pokud za bouřky spadne 50 milime-
trů srážek, a přijdou dvě za sebou, a 
pak měsíc neprší, tak je měsíční prů-
měr normální, ale z hlediska využitel-
nosti je něco takového značně nevý-
hodné. A právě tyhle náležitosti 
se budou objevovat častěji. Takže 
začnou problémy se suchem. Ta ten-
dence nárazových srážek je výrazná 
mezi dubnem a červnem, což je pro 
pěstitele nejvýznamnější období.

Můžeme se tedy v zimě těšit, nebo 
netěšit na nárazové přívaly sněhu?

V souvislosti s kolísáním se extrém-
ní srážky opravdu mohou vyskyto-
vat častěji. Může to být i v zimě. Ale 
sníh samozřejmě záleží na teplotě. A 
zima je obdobím, kdy by se mělo nej-
více oteplovat. Srážky pak zejména 
v nížinách budou spíš dešťové. Což 
nevylučuje, že při určité konstelaci 
nemůže dojít ke kalamitě, ale oprav-
du výjimečně. 

Osobní otázka: jak jste se k 
meteorologii dostal? 

Už během dětství mě počasí bavi-
lo. Sledoval jsem relace o počasí, 
i když jich nebylo tolik jako dnes. 
V televizi to byl můj nejoblíbeněj-
ší pořad. Chtěl jsem vědět stále více 
informací. Snažil jsem se sehnat 
nějaké materiály, v polovině 80. let 
minulého století jich příliš k dispozi-
ci nebylo. Chodil jsem i do třebíčské 
knihovny. Když jsem se rozhodo-
val, jakou vysokou školu, zvolil jsem 
obor meteorologie - klimatologie na 
matematicko-fyzikální fakultě. 

Pracujete v České televizi.
Ano, a přednáším na fakultě, kde 

jsem vystudoval. Pokud chceme ně-
co o meteorologii a klimatologii 
vědět, musíme znát i spoustu věcí 
z fyziky. 

Ale zpět, stává se mezi meteoro-
logy, že každý má jiný názor?

Určitě jsou situace, kdy se to stává. 
Pak je otázkou, kolik meteorologů je 
pohromadě. Potom je předpověď o 
dohodě a shodě, aby byla co nejob-
jektivnější. 

Jak přesné jsou desetidenní či 
měsíční předpovědi?

V našich podmínkách bych bral 
předpovědi tak do týdne. Pak už 
je to trend možného vývoje, ale ne 
tolik přesný. Brát si podle měsíč-
ní předpovědi dovolenou, to bych 
neriskoval. 

Bavili jsme se o suchu. Mohou 
meteorologové mluvit do duší 
politikům, aby si to uvědomili?

Podklady se snažíme dodávat na 
patřičná místa. V posledních letech 
se situace zlepšila, na změny klima-
tu se klade důraz. Myslím si, že pro-
blematika sucha se začíná řešit, i 
když to není až tolik viditelné. Horší 
byla situace před tak deseti lety, kdy 
premiér tvrdil, že to žádný problém 
není. Je to i tím, že sucha donutila 
některé podniky sáhnout si na dno, a 
na to už museli politici reagovat. 

Můžeme se obávat, že by Vysoči-
nu postihly takové katastrofy, jako 
třeba v americkém středomoří? 

Takového rozsahu asi nikoli, byla 
by to naprosto výjimečná událost. Co 
může způsobit největší škody, jsou 
silné větry a souvislé pásmo bouřek. 

A poslední otázka: jaké bude 
léto?

(smích) Já myslím, že krásné. Z hle-
diska meteorologie se k tomu moc 
říct nedá. 

MICHAL ŽÁK. Foto: Antonín Zvěřina

Počasí se opravdu mění, říká meteorolog Žák
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Vernisáží začala výstava Jana 
dočekal v Galerii Ladislava 
Nováka v Třebíči.
� Antonín Zvěřina

Výstava uspořádaná k 75. naro-
zeninám výtvarníka Jana Dočeka-
la, třebíčského rodáka a patriota, je 
k zhlédnutí v třebíčské Galerii Ladi-
slava Nováka do neděle 27. května. 

Autor ji nazval V háji (a nad 
hájem), a představuje na ní koláže a 
akryly. Výstavu uvedl sám autor, a na 
klavír zahrál Jan Sladký. 

„Jsem rád, že přišly známé tváře, 
a mnoho dalších, takže autor rozší-
ří počet svých příznivců, což je pro něj 
pozitivní,“ zahájil Dočekal svou řeč. 

Přiznal, že se nyní v něm spojuje 
výtvarný teoretik a historik umění 
s autorem. „Abych měl alespoň trošku 
nadhled, budu mluvit o autorovi výsta-
vy, a nikoli o sobě, i když se určitě sple-
tu,“ přiznal Dočekal.

Dva v jednom
Naznačil, že historik a teoretïk 

umění může autorovi radit. „U nás 
dvou se to tak děje, ne vždy je autor 
poslušný, ale výsledek rady odráží,“ 
poznamenal Dočekal. 

Upozornil, že řeč se převážně 
zaměří na koláže, které jsou v galerii 
k vidění. „Malý prostor dovolil věno-
vat se jednomu tématu tvorby,“ upo-
zornil. Nastínil, že koláž je výtvar-
ný druh, který se poprvé objevil 
v evropské tvorbě koncem 19. stole-

tí, zcela specifickým způsobem.
Přišli s nimi nezávisle na sobě spi-

sovatelé Victor Hugo a Hans Chris-
tian Andersen, kteří se chtěli vyjad-
řovat i jiným způsobem než psaním. 

„Začali proto lepit výhradně pro sebe 
koláže, které nikdy nezveřejnili. V obou 
případech byly objeveny až při třídění 
jejich pozůstalosti,“ sdělil Dočekal.

Připomněl, že o několik desetiletí 
později se této formy umění chopi-
li kubisté, kteří ji využívali jako sou-
část svých maleb. Koláž na dílech 
převažovala, ale vždy ji doplňovala 
malba či kresba.

„Dnes se na aukcích prodávají za 
velice vysoké ceny,“ upozornil Doče-
kal. Doplnil, že nejvýznamnější roz-
mach koláže se uskutečnil až mezi 
futuristy, a později mezi surrealisty.

Přiznal, že pokud se chce výtvarník 
věnovat kolážím, musí přijít na jiný 
způsob vyjadřování. „O to se autor 
dnešní výstavy snaží,“ podotkl. 

Díla rozstříhá
Maluje malé obrázky, zakládá je 

jako hotová díla, a s postupem času 
je vyjme a zničí je tím, že je rozstří-
há, a sestaví z těchto prvků doplně-
ných dalšími něco docela jiného. 

„V tom je něco nového a osobitého,“ 
vysvětlil Dočekal. Připustil, že něco 
takového autor výstavy zcela nevy-
myslel. Připomněl velikána nejen 
třebíčského umění Josefa Kremláč-
ka, který svá výtvarná díla tvořil na 
tiskařském lisu. 

Ty pak rozstříhal a lepil z nich 

koláže. „To je předobraz mé tvorby, 
i když jsem nikdy neměl cíl se tomuto 
výtvarníkovi vyrovnat,“ poznamenal 
Dočekal.  

Následně vysvětlil, proč má výstava 
takový název - V háji (a nad hájem). 
Háj je podle naučného slovníku 
malý, světlý, tichý lesík, příjemné 
místo pro pobývání.

„Když se autorovi daří, může si sám 
pro sebe myslet, že se cítí, jako by byl 
v háji. A být nad hájem, to je vyšší for-
ma, vidět vše z vrchu, s nadhledem,“ 
vysvětlil Dočekal.     

Poukázal, že v první místnos-
ti výstavní síně jsou koláže reliéfní, 
protože mají určitou hloubku či výš-
ku, a umísťují se proto do dvojitých 
rámů. 

Ničí knihy
Přiznal, že při tvorbě těchto koláží 

autor občas musí zničit nějakou kni-
hu. Ty získává z antikvariátu za veli-
ce nízkou cenu. 

V druhé místnosti jsou koláže 
umístěné na plátně s malovaným 
pozadím. Ty mají konkrétní názvy, 
ale není cílem autora, aby si návštěv-
ník nejprve přečetl název, a pak si 
dílo prohlédl a název v něm hledal.

Na závěr vyjmenoval kolegy, kte-
ří ho ovlivnili. „Bohužel už nejsou 
mezi námi,“ naznačil Dočekal. Uve-
dl již zmiňovaného Josefa Kremláč-
ka, Vladimíra Lavického a Ladislava 
Nováka. Z žijících jmenoval během 
řeči Lubomíra Kerndla. 

JAN DOČEKAL (vpravo) se svojí manželkou a kamarádem výtvarníkem Lubo-
mírem Kerndlem.  Foto: Antonín Zvěřina

Výtvarník Dočekal vystavuje k jubileu
v Galerii Ladislava Nováka v Zámostí

Piknik na podporu pěstitelů – 
Férová snídaně se uskuteční v Třebí-
či v sobotu 12. května. Město se tak 
přidá k více než stovce míst, kde se 
ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby 
vyjádřily svůj zájem o pěstitele v 
zemích Afriky, Asie a Latinské Ame-
riky. 

Ti za svoje kakao, kávu nebo baná-
ny dostávají velmi málo zaplaceno 
a jejich rodiny nemohou žít důstoj-
ným životem. Na to reaguje systém 
fair trade, který garantuje dostatečné 
výkupní ceny a sociální příplatky. 

Díky zapojení do fairtradových 
družstev mohou pěstitelé posílat 
své děti do školy, či pěstovat šetrně, 
s ohledem na životní prostředí. Prin-
cip snídaně je jednoduchý. Účastní-
ci si v košíku přinesou fairtradové a 
lokální dobroty.

Může to být fairtradový čaj, džus, 
nebo bábovka s fairtradovým cuk-
rem a kakaem, či fairtradové baná-
ny. To vše mohou doplnit lokálními 
produkty, jako jsou mléko a sýry od 
farmáře, domácí chléb a pomazánka 
vlastní výroby.

Akce se koná v Česku již poosmé, 
a to vždy na Světový den pro fair tra-
de, který se slaví každoročně druhou 

květnovou sobotu. Město Třebíč 
se do kampaně zapojuje od samé-
ho začátku. Původně se snídalo na 
Hrádku, kde účastníci měli zázemí. 
Nyní se akce koná v miniparčíku u 
zámku. 

„S aktivitou začala malá skupinka z 
Hotelové školy. U zámku se bude sní-
dat v době od 9.30 do 11 hodin. Deš-
tivá varianta počítá s kavárnou Muzea 
Vysočiny Třebíč. Ale musím říci, že sní-
dani v trávě to nenahradí. 

Pro děti máme připraveny fairtra-
dové omalovánky a pro ty starší kvíz. 
Loni se nás sešlo skoro sedmdesát a 
užili jsme si to. Přijel posnídat i tým 
žen ze Zárubic. Byl s námi i muziko-
terapeut Pavel Štandera, který s sebou 
přivezl různé a zajímavé nástroje z 
celého světa,“ říká koordinátorka 
Zdravého města Iveta Ondráčková. 

„Zájem o Férovou snídani rok od 
roku roste. V roce 2011, kdy se piknik 
konal poprvé, se zapojilo 41 měst, loni 
už snídalo přes 7 800 lidí na 164 mís-
tech republiky. Máme radost, že odpo-
vědnou spotřebou žije stále více lidí,“ 
uvádí Gabriela Štěpánková z nevlád-
ní organizace NaZemi, která akci 
koordinuje.  -zt-

V parčíku u třebíčského zámku 
posnídají společně a férově

První ročník literární soutěže Mla-
dý spisovatel uspořádal Dům dětí 
a mládeže Třebíč. Celkem poro-
ta hodnotila 32 literárních útvarů z 
devíti škol. První místo v první kate-
gorii získala Tereza Novotná z Hro-
tovic za povídku „Nejšťastnější kvě-
tinářka“, v druhé kategorii zvítězil 
Martin Hanzal z Čáslavic s humor-
nou povídkou „Jak jsem překvapil 

své rodiče“. V třetí kategorii porota 
udělila pouze první místo - Viktorii 
Melkusové z Gymnázia Třebíč, za 
povídku Manon.

Do soutěže se přihlásily základ-
ní školy třebíčská Na Kopcích, 
dále z Dukovan, Hrotovic, Koje-
tic, Čáslavic, Okříšek, Moravských 
Budějovic. Střední školy reprezen-
tovala obě třebíčská gymnázia.  -zt-

Konala se literární soutěž

KRISTÝNA JELEČKOVÁ předává diplom vítězce Tereze Novotné.
 Foto: archiv DDM
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Výstava v Muzeu Vysočiny v 
Třebíči představuje díla  grafika 
a malíře Emanuela Ranného.  
� Antonín Zvěřina

Do neděle 27. května si mohou 
zájemci prohlédnout výstavu Ema-
nuel Ranný – grafika, malba, v 
zámeckých konírnách v Muzeu 
Vysočiny v Třebíči. Výstavu uspořá-
danou k autorovým 75. narozeninám 
předznamenala vernisáž ve čtvrtek 
12. dubna. Nejprve zazněly zdravice. 

„Mistr Ranný a Kraj Vysočina spo-
lu od prvopočátku spolupracují,“ uve-
dl náměstek hejtmana Pavel Pacal. 
Kraj vlastní několik Ranného děl a 
spolupracuje s ním při tvorbě novo-
ročenek. Také mu udělil v roce 2012 
nejvyšší vyznamenání - Kamennou 
medaili. Zdravici pronesl i třebíčský 
starosta Pavel Janata. 

Řeč kraje
Úvodní slovo patřilo historikovi 

umění Ivo Binderovi. „Mám rád gra-
fické listy Emanuela Ranného, protože 
ke mně hovoří řečí mého rodného kra-
je,“ naznačil. Podle něj jde o prožitek 
krajiny obnažené, která nám posky-
tuje prostor pro naši existenci, řekl 
mimo jiné. 

„S tématem otevřené krajiny souvisí 
téma ptáků, kteří svým letem jsou pro 
nás obrazem svobody, svobody ducha, 
svobody pohybu. Takové je vidíme v 
grafických kompozicích Ranného,“ 
poznamenal. Doplnil, že se většinou 
jedná o havrany s jejich decentnos-
tí a noblesností, a na druhé straně 
poskytující materiál k výtvarnému 
vyjádření. 

„Z grafických technik používá Ran-
ný nejčastěji suchou jehlu, umožňující 
bezprostřednější vyjádření. Navzdory 
tomu, že je to technika provozně i fyzic-
ky velmi náročná,“ nastínil Binder. 

Upozornil, že od počátku 90. let se 
u Ranného objevuje i barevná lito-
grafie. Ve způsobu prožívání příro-
dy se Emanuel Ranný ocitá v těsné 
blízkosti básníků, jimiž jsou některé 
jeho práce inspirovány. Je to zejména 
Jan Skácel, ale i Ivan Diviš. S oběma 
Ranného pojilo dlouholeté přátel-
ství, stejně jako s Ludvíkem Kunde-
rou, Ladislavem Novákem a dalšími.   

„Z toho vyústila Ranného ilustrační 
tvorba,“ vysvětlil Binder. Pokračo-
val, že přes silné zakotvení na rodné 
Vysočině se v díle Ranného v posled-
ních letech objevují i motivy jiných 
krajin, zejména Dalmácie. Vyzdvihl i 
Ranného malby, kde se často vrací k 
motivům grafických listů. 

Nepodlehl pokušení
„Je velkou zásluhou Emanuela Ran-

ného, že přes problémy spojené s živo-
tem mimo kulturní centra nepodle-

hl pokušení tuto krajinu opustit a že 
zůstal své vnitřní i vnější krajině věr-
ný,“ naznačil Binder.

Další řečník a Ranného kamarád 
Arnošt Pacola konstatoval, že z řa-
dy tiskových technik se celoživotně 
Ranný věnuje litografii a suché jehle. 
„Zatímco při kamenotisku, tedy tisku z 
plochy, musí spolupracovat s pražský-
mi tiskaři, suché jehly, vznikající doma, 
v třebíčském Nehradově, jsou Ranného 
výsostnou autorskou záležitostí,“ upo-
zornil.

Připomněl, suchá jehla je grafická 
technika známá už od 15. století a 
podobná mědirytině, přesto se však 
od ní podstatně liší. Zatímco rydlo 
mědirytce z měděné desky odebí-
rá tenkou třísku kovu, ostrá ocelová 
jehla při suché jehle vytlačuje.

„Vlastní vtírání a především vytírání 
barvy v technice suché jehly je výraz-
ně rukodělný postup, který nelze nijak 
mechanizovat. Tím nejlepším a nejcit-

livějším nástrojem pro dokonalé vytře-
ní barvy je totiž dlaň grafikovy ruky, 
zraňovaná ostrými hranami,“ vysvět-
lil Pacola. 

Upozornil, že suchá jehla je tak do 
určité míry i umění krvavé. Ranný, 
který tiskne své grafiky z metrových 
měděných desek i na ty největší for-
máty strojních ručních papírů, tak 
musí svoji práci na dny i týdny pře-
rušovat, aby kůže jeho ruky, s pomo-
cí hojivých balzámů, dostatečně zre-
generovala. 

Nejlepší papíry
„Ranný i řemeslnou stránku svých 

grafik přivedl k naprosté dokonalos-
ti, když tiskne na papíry italské, fran-
couzské a německé, a používá papíry 
jen té nejlepší kvality, ze stoprocentní 
bavlny,“ zdůraznil Pacola. 

Konstatoval, že Ranný až dosud 
vytvořil na šest set druhů grafic-
kých listů, a také již početnou kolek-
ci obrazů, kterým předcházely stov-
ky kreseb a pastelů. „Takže se dá říct, 
že výstava, kterou dnes zahajujeme, 
je pouze úzkým výběrem z umělcova 
díla,“ doplnil.

Připomněl, že vystavovat na mezi-
národních výstavách začal Ranný v 
osmdesátých letech minulého sto-
letí, a setkal se na nich třeba už i s 
Andy Warholem, Antonio Tapié-
sem a dalšími hvězdami světového 
výtvarného umění. Od roku 1985 je 
Ranný zván na mezinárodní výstavy 
grafiky, s početnými úspěchy. 

„Ranného dílo je již i předmětem 
sběratelského zájmu. Zastoupen je ve 
sbírkách Národní galerie, a v galeriích 
po celém světě. Národní galerie zakou-
pila Ranného práce již v roce 1987. V 
cizině vlastní jeho díla galerie v Portu-
galsku, Německu, Polsku, Thajsku, Itá-
lii, Japonsku, USA, Číně nebo Rusku,“ 
řekl mimo jiné Arnošt Pacola.

EMANUEL RANNÝ (vlevo) na vernisáži v zámeckých konírnách v Třebíči 
s ředitelem třebíčského muzea Vysočiny Jaroslav Martínkem. 

 Foto: Antonín Zvěřina

Světově proslulý grafik Ranný 
vystavuje v Zámeckých konírnách

Dalších sedm pamětních kamenů židovským 
spoluobčanům bude v Třebíči položeno letos v 
rámci Vzpomínkové akce na třebíčské oběti holo-
caustu, která se uskuteční v Zadní synagoze v 
neděli 27. května. 

Součástí vzpomínkového programu se stane od 
patnácti hodin procházka s modlitbou u právě 
nově položených kamenů. Následovat bude od 16 
hodin vzpomínkové setkání v Zadní synagoze. Ini-
ciátorem se stalo třebíčské městské kulturní stře-
disko, z toho pět kamenů bude hrazeno ze sbírky, 
která je pro tyto účely zřízena v Zadní synagoze. 

Dva kameny hradí příbuzní paní Herty Coufalo-
vé, která zemřela počátkem dubna letošního roku, 
pocházela z Třebíče, a byla jednou z posledních 
přeživších holocaust, co se Třebíče týče. V poklá-
dání kamenů Město hodlá pokračovat i v příštím 
roce. V Třebíči je v současné době umístěno cel-
kem osm pamětních kamenů pro třebíčské Židy.

Letošní kameny připomenou:
- Davida Wittmanna (Subakova 43/3, před Pen-

zionem u Synagogy) - kantor a učitel židovského 
náboženství - hrazeno ze sbírky

- Emanuela Glasnera (Blahoslavova 92/13) - 

hrazeno ze sbírky
- Irmu Glasnerovou (Blahoslavova 92/13) - hra-

zeno ze sbírky
- Harryho Glasnera (Blahoslavova 92/13) - hra-

dí rodina paní Herty Coufalové
- Hertu Coufalovou (Blahoslavova 92/13) - hra-

dí rodina paní Herty Coufalové
- Bertholda Subaku (L. Pokorného 20) - hraze-

no ze sbírky
- Eriku Felixovou (Vítězslava Nezvala 5/9) - hra-

zeno ze sbírky

 První tři byly položeny v roce 2013 pro:
- Arnošta Beneše (L. Pokorného 15/10) - necha-

la položit rodina Urbanova
- Waltera Fürnbergera (Havlíčkovo nábřeží 114, 

před CK VOMA)
- Annu Ingberovou (Karlovo nám. 22/16, u Čer-

ného domu) - iniciovalo Městské kulturní středis-
ko Třebíč

Další kameny se pokládaly v roce 2016:
- Alois Beneš (L. Pokorného 55/21) - nechala 

položit rodina Urbanova
- Hugo Beneš (L. Pokorného 55/21)  - nechala 

položit rodina Urbanova

- Antonie Benešová (L. Pokorného 55/21)  - 
nechala položit rodina Urbanova

- Ernestina Benešová (Blahoslavova ul., kou-
sek od Zadní synagogy)  - nechala položit rodina 
Urbanova

- Mojžíš Ingber, rabín (Tiché nám. 4, před 
domem pro rabína, naproti Přední synagoze) – 
iniciovala Židovská obec v Brně   -zt-

V Třebíči položí dalších sedm kamenů

JEDEN z pamětních kamenů v Třebíči. 
 Foto: Antonín Zvěřina
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WWW.ZAJEZDY.CZ Váš pohodlný nákup dovolené

 Pojď k nám do prodejního týmu. Pomůžeš a poznáš,
co obnáší práce v cestovní agentuře.

 Nepotřebuješ umět cizí jazyk, co ale uvítáme je spolehlivost a pečlivost.
 S PC to umíš, s tím počítáme.
 Jak dlouho u nás budeš pracovat? Potřebujeme tě minimálně 2 měsíce.

Letní
brigáda,
kde si vyděláš?
 VE FIRMĚ ZÁJEZDY.CZ JE TO JISTOTA!

Čekáme tě. Telefon 565 656 770, email kariera@zajezdy.cz
Více informací nalezneš na www.zajezdy.cz/kariera
Sídlíme na adrese Na Potoce 468/25, Třebíč
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zámostí
    
/

/
/ / 

/
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zámostí

Něco je ve vzduchu, cítíte to taky? 
Červen, léto, sluníčko, skvělé kape-
ly, dobré pití a jídlo, louka pod zám-
kem, Třebíč… 

Není potřeba víc napovídat – Zámostí 
se prostě zase jednou neúprosně blíží! 
Tradiční multižánrový kulturní festival 
obsadí Podzámeckou nivu, Židovskou 
čtvrť a vlastně celé město první červ-
nový víkend, tedy v pátek 1. a v sobotu 
2. června. A je na co se těšit – neokou-
kané kapely, Zámostí v modrém nebo 
zbrusu nová Malá scéna na louce.

Festival patřící k Třebíči stejně ja-
ko místní proslulá limonáda, Židovská 
čtvrť nebo bazilika, to je Zámostí. Na-
vzdory pestré minulosti se ale ani le-
tošní dvaadvacátý ročník nemůže obe-
jít bez několika novinek. „Chtěli jsme 
Zámostí posunout směrem k větší pes-
trosti. Letos proto bude nově součástí 
areálu na louce Malá scéna se zaměře-
ním na program pro děti, divadlo a ces-
tovatelské přednášky. Pevně doufáme, 
že se nám podaří dotáhnout i nějaké no-
vinky do projektu Zámostí v modrém v 
Židovské čtvrti a chceme zapracovat na 
kvalitě zázemí a služeb v areálu. Je toho 
skutečně hodně a my děláme maximum 
pro to, aby se nám všechno podařilo do-
táhnout,“ říká David Šťastný z organi-
začního týmu festivalu.

Zámostí se v posledních letech chlu-
bí pestrým doprovodným programem, 
ale hlavní část tvořila, tvoří a bude tvo-
řit hudba. „Výběr interpretů nikdy není 
jednoduchý. Nad každou kapelou pře-
mýšlíme, posloucháme její písničky a 
lámeme si hlavu, co by se tak návštěv-

níkům Zámostí mohlo líbit a potěšilo je. 
Ale rozhodně platí to, co říkáme již dlou-
ho - chceme lidi pobavit skvělým pro-
gramem, neokoukaným a originálním,“ 
vysvětluje Radek Nezval, další člen or-
ganizačního týmu zodpovědný za dra-
maturgii.

O tom, kdo v červnu na Podzámecké 
nivě doopravdy zahraje, však rozhodu-
je celý organizační tým společně. Kdo 
si tedy užije báječný výhled z hlavního 
pódia na městskou věž? „Line-up Zá-
mostí je v tuto chvíli prakticky hotový, 
ale my ho odhalujeme postupně. Lou-
ku zcela jistě roztančí Ondrej Havelka 
and his Melody Makers nebo skvělí Po-
letíme?, Bára Poláková zase představí 
svoje nové album,“ dodává Nezval. Sou-
částí festivalu je také scéna v Restaura-
ci Kocour, kde se představí například 
Xavier Baumaxa nebo Budoár staré 
dámy. Další skvělé kapely organizátoři 
postupně odkrývají na webu www.za-
mosti.cz nebo na facebooku Zámostí. 

Předprodej vstupenek na Zámostí je 
v plném proudu, dvoudenní lístek mo-
mentálně vyjde na 400 korun. Lístky 
se dají koupit online přímo na webu 
www.zamosti.cz, fyzicky potom v copy 
centru Kapucín na Blahoslavově a hu-
debních nástrojích Mijovič na Karlově 
náměstí.

Dvoudenní vstup
Předprodej do 26. května: 400 Kč
Na místě: 500 Kč
Jednodenní vstup - pátek / sobota 

(pouze na místě): 300 Kč 
 (PI-t05-zamD)

Zámostí se blíží. Nabídne Ondřeje Havelku, 
Báru Polákovou nebo zbrusu novou scénu
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Sportovní klub SHS Třebíč pořádá v neděli 
6. května 2018 veřejný závod horských kol

XI. ročník se uskuteční za podpory  Skupi-
ny ČEZ. Pro rekreační bikery i závodníky jsou 
připraveny 3 tradiční tratě, které vedou po 
cyklotrasách a silnicích II. a III. třídy Přírod-
ním parkem Třebíčsko.

Trať v délce 60 km je vypsána pro 5 věko-
vých kategorií mužů a 2 věkové kategorie žen.

Z Třebíče vede členitým terénem Vysočiny 
do obce Rohy, po klesání a jízdě podél řeky 
Oslavy do Vanče  následuje postupné stoupá-
ní, které končí u studeneckého nádraží.  Zá-
věrečný úsek do Třebíče je rovinatý. Nejlepší 
závodníci předcházejících ročníků dosahovali 
na této trati časů pod 2 hodiny.

Trať OPEN - 42 km je otevřena pro muže 
a ženy bez rozdílu věku. Po úvodní společné 
části s trasou 60 km odbočuje v obci Oslava 
náročnějším lesním terénem na Budišov a ná-
sledně přes Nárameč pokračuje zpět po trase 
na Třebíč.

Rodinám s dětmi do 15 let a začínajícím bi-
kerům je určena vyjížďka na 14 km. Po sjezdu 

z Ptáčova následuje nejtěžší úsek tratě v délce 
cca 80 m, kde jenom ti opravdu nejlepší nese-
sednou z kola. Trať pokračuje nejkrásnější pa-
sáží lesního single-tracku a potom už jenom 
po polních cestách přes Trnavu na Třebíč.

V historii 10 předcházejících ročníků star-
tovalo více jak 1.350 závodníků z celé repub-
liky, Slovenska, Polska a Rakouska. Účast vždy 
ovlivňují povětrnostní podmínky. Na start I. 
ročníku se postavilo 289 závodníků.

Pro tři nejlepší závodníky na tratích 60 a 42 
km všech kategorií jsou připraveny poháry  

a ceny. Přihlášky jsou přijímány on-line přes 
www.cezmtbmaraton.cz nebo v den závodu 
do 10:00 hod. ve Sportovním areálu TJ Spar-
tak Třebíč.

Všechny další informace najdete na strán-
kách www.cezmtbmaraton.cz .

Marie Houserová
předsedkyně SK SHS Třebíč,z.s.

    (PI-t05-mtb2D)

SLAVÍ 2. NAROZENINY

Zámek Dukovany, Dukovany 1, 675 56 Dukovany | www.zamekdukovany.cz

Neděle 6. května 2018

PROGRAM
10:00 | Začátek

10:30 | Divadlo Pohádky z kufru (Pantheon)
11:30 | Kašpar Kuba – kejkle nejen s balónky (nádvoří)

12:00 | Rytířské ukázky (nádvoří)
13:00 | Hudební skupina Credit (Opičí sál)

13:30 | Divadlo O Šípkové Růžence (Pantheon)
14:30 | Kašpar Kuba – bublinové a ohňové kejkle (nádvoří)

15:00 | Rytířské ukázky (nádvoří)

VSTUP NA PROGRAM ZDARMA

Hry a soutěže pro děti, malování na obličej, 
žonglérská a balónková dílna, mini jarmark, 

projížďky kočárem, prohlídky zámku, foto koutek…

Akce proběhne za každého počasí.

RETRO maškarní 
PARTY ve stylu 
80. a 90.let
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Služby LSPP stomatologické na KVĚTEN 2018
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

Městská knihovna

1.5. svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
5.5. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
6.5. neděle  MDDr. Dzurňák Marcel  568 826 880
  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o, Kpt. Jaroše 1123, Třebíč  776 166 268
8.5. svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
12.5. sobota  MUDr. Götzová Blanka  Komenského nám. 30,  Jaroměřice   568 440 306
13.5. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
19.5. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
20.5. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
26.5. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
27.5. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248

Středa 2. května, 18 hod., sál 
hudebního oddělení. Vstup zdarma.

Říkanky a tak / Antonín Zvěřina
Třebíčský publicista a novinář Anto-

nín Zvěřina opět bude křtít v knihov-
ně! Tentokrát to bude knížka básni-
ček s výstižným názvem Říkanky a tak. 
Knížku bude možné na akci zakoupit a 
nechat si ji autorem podepsat. 

Pátek 4. května, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Andy. 1. část: Bolívie / Zdeněk 
Štancl 

 
Středa 9. května od 18 hod.
Noc literatury
Program společné procházky za lite-

raturou:
18 hod. ZUŠ Třebíč, Soukopova 

ulice / Niňa Weijersová, Nizozem-
sko: Následky - čte Mgr. Helena Valo-
vá, pedagožka hudebního oboru ZUŠ 
Třebíč. Dále účinkují žáci ZUŠ Třebíč.

19 hod. ZUŠ Třebíč, budova Fórum 
/ Michael Köhlmeister, Rakousko: 
Dva pánové na pláži - čte Mgr. Marika 
Indrová, pedagožka literárně dramatic-
kého oboru ZUŠ Třebíč. Dále účinkují 
žáci ZUŠ Třebíč.

20 hod. Vodojem Kostelíček / Paolo 
Cognetti, Itálie: Osm hor – čte Ondřej 
Trojan, mladý třebíčský básník a stu-
dent oboru český jazyk a literatura a 
dějiny starověku FF MU Brno. Vodo-
jemem provází Marta Bojková, Vodá-
renská, a.s., divize Třebíč.

21 hod. Hvězdárna Třebíč, Švabin-
ského ulice / Jonas Hassen Khemiri: 
Všechno co si nepamatuju - čte Mgr. 
Eva Růžičková, pedagožka Střední 
školy stavební Třebíč a vedoucí ama-
térského dramatického kroužku Hur-
diska při SŠSt Třebíč a Jakub Škoda, 

student Střední školy stavební Třebíč. 
Hvězdárnou provází Mgr. Jana Švihál-
ková.

Čtvrtek 10. května, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení. 

PERLY SVĚTOVÉ ARCHITEK-
TURY. 5. ČÁST. Baroko, klasicismus, 
empír / Ing. arch. LUBOR HERZÁN

Pátek 11. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Tragický rok 1468 v dějinách Tře-
bíče / PhDr. Rudolf Fišer, CSc.

Tragický mezník v dějinách naše-
ho města si připomene s třebíčským 
historikem PhDr. Rudolfem Fišerem, 
v předvečer výročí zahájení bitvy o 
Třebíč (12. května 1468). Město bylo 
posléze uherským vojskem Matyáše 
Korvína dobyto a vypáleno, a přesta-
lo na několik let úplně existovat. Bit-
va byla rovněž jednou z příčin zániku 
tehdejšího kláštera. 

Pondělí 14. května, 9 hod., hudeb-
ní oddělení.    

PŘÍRODNÍ A HISTORICKÉ 
ZAJÍMAVOSTI ČESKÉ REPUBLI-
KY / ING. JAROSLAV HEDBÁV-
NÝ

Pondělí 14. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Kyrgyzstán, země nomádů a nebes-
kých hor / Michal Štěpánek.

Úterý 15. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Osobnosti třebíčska roku 1918/ 
Mgr. Jitka Padrnosová, ph.d.

Úterý 15. května, 18 hod., klubov-
na dospělého oddělení.

Vernisáž výstavy: Po stopách repub-
liky.

Čtvrtek 17. května, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Na kole horskými průsmyky 2. 
Kavkaz a zapadlé kouty Gruzie / 
Radomír Čížek.

Úterý 22. května, 10 hod., sál 
hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč. 

PERNŠTEJNOVÉ II / PROF. PH-
DR. PETR VOREL, CSC.

Čtvrtek 31. května, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

Andy. 2. část: Argentina / Zdeněk 
Štancl.  

Akce pro děti
Čtvrtek 3. května, 9 a 11 hod., dět-

ské oddělení, pobočka Modřínová.
VESELÉ OBRÁZKY MARKÉTY 

VYDROVÉ
Beseda se spisovatelkou a ilustrátor-

kou. 

Pátek 4. května, 11.50 hod., hudeb-
ní oddělení.

ANTONIN KALINA
Beseda s autorkou Anetou Chytko-

vou. Publikace „Antonín Kalina“ při-
bližuje život a osudy třebíčského rodá-
ka  a držitele ocenění Spravedlivý mezi 
národy, který za 2 svět. války  zachránil 
v koncentračním táboře Buchenwald 
více než 900 dětí před téměř jistou 
smrtí. 

Čtvrtek 17. května, 9 a 10.30 hod., 
dětské oddělení, pobočka Modřínová.

TAJEMNÝ GOLEM
Beseda s autorkou Lucii Seifertovou. 

Čtvrtek 17. května, 16 hod. dětské 
oddělení.

MUZIKOTERAPIE MARTINY 
PLESKAČOVÉ

Pátek 18. května, 9 hod. , hudební 
oddělení.

UŽ JE TADY ZAS
Cyklus scénického čtení LiStOVáNí. 

Úterý 22. května, 16.30 hod., 
pobočka Modřínová.

KVÍTEK TANČÍ MAMINKÁM

Čtvrtek 24. května, 9 a 10.30 hod., 
dětské oddělení.

KOUZELNÝ ZVONEČEK
Václavské divadélko Ireny Nahodilo-

vé. 

Středa 30. května, 8.15 a 10 hod., 
dětské oddělení.

SVÁTEK NEKVAŠENÝCH ŽI-
DOVSKÝCH CHLEBŮ

Čtvrtek 31. května, 8.15 hod., zele-
ná klubovna.

MEZILIDSKÁ TOLERANCE

Pondělí 28. května, 8 hod., dětské 
oddělení.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA 
ČTENÁŘE

VÝSTAVY:
MY JSME RÁDI KAMARÁDI
4. dubna – 31. května, pobočka 

Modřínová.
Výstava z činnosti a prací klientů 

Denního rehabilitačního stacionáře 
na Družstevní ulici.

Studio Cantus Slunko Třebíč – 
40. výročí dětského pěveckého 
sboru.

9. dubna – 17. května 2018, vesti-
bul knihovny Hasskova.

Kyrgyzstán – výzkum nebezpeč-
ných jezer.

2. května – 1. června 2018, sál 
hudebního oddělení.

Po stopách republiky
15. května – 18. července 2018, 

klubovna dospělého oddělení.
Výstava k 100. výročí vzniku Čes-

koslovenské republiky.

Krajinná fotografie / Miroslav 
Máca

3. května -  29. června 2018, 
pobočka Borovina.

Výstava fotografií.

JIŽ ŠESTOU KNIHU pokřtila v dubnu v Galerii Franta třebíčská spisovatelka Miro-
slava Čermáková. Má název Věř božím mlýnům. Knihu pokřtila ředitelka vydava-
telství Amaprint Milada Mašová  a principál divadleního souboru Ampulka Michal 
Lukáč. Je k dostání v třebíčských knihkupectvích.   Foto: Antonín Zvěřina

Čermáková pokřtila knihu

KNIHU s názvem Žena z roku 1899 pokřtil v městské knihovně v Třebíči třebíčský 
autor Milan Krčmář. Poutavou formou vypráví události z doby na počátku minulého 
století a za první republiky. Vyskytují se tam i postavy ze současnosti. Krčmář netají, že 
se hodlá ke knize vrátit a doplnit ji o další dobové příběhy. Foto: archiv mk

Krčmář vydal další publikaci
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TEĎ NA TO MÁTE
ŠKODA OCTAVIA TRUMF

*ilustrační foto

Nabídka, které propadne každý

Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA TRUMF s motorem TSI o výkonu 150 koní,
multifunkčním koženým volantem, zadními parkovacími senzory a rádiem Swing
s 6,5’’ dotykovým displejem s Bluetooth a další neodolatelnou výbavou.
Navštivte nejbližšího autorizovaného partnera ŠKODA.

www.tednatomam.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 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:

Untitled-116   1 13.4.2018   15:38:13
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Muzeum Vysočiny

Divadla, koncerty

Výstavy

Třebíčské centrum

Centrum DaR

Klub zdraví Klub seniorů

Pořady pro školy

Kino Pasáž
Od úterý 1. do soboty 5. května
SHERLOCK KOUMES
Repríza animované komedie USA / 

Velká Británie, v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 30. dubna do středy 2. 
května

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVAT-
BA

Premiéra romantického filmu ČR.
Začátky představení pondělí v 17 

hod., úterý - středa v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 3. do pátku 4. května
POMSTA
Premiéra akčního thrilleru Francie.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 5. do soboty 6. května
AVENGERS: INFINITY WAR 3D
Repríza akčního sci-fi USA v českém 

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

Od soboty 5. do pondělí 7. května
KAZIŠUCI
Premiéra odvážné komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od neděle 6. do středy 9. května
JØ NESBO: DOKTOR PROK-

TOR A VANA ČASU
Repríza rodinné komedie Norska / 

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

Od úterý 8. do středy 9. května
KLUCI Z HOR
Premiéra komediálního dramatu 

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

Od čtvrtka 10. do neděle 13. květ-
na

KRÁLÍČEK PETR
Repríza rodinného animovaného fil-

Sobota 12. května od 15 hod. 
Program ke Dni matek
Pásmo zpěvu a mluveného slova.
Drobné dárky pro maminky.
Místo konání: Adventní dům, Jung-

mannova 16, Třebíč

Neděle 20. května od 14 hod.
Zábavná procházka
Oblíbené zábavné odpoledne pro rodi-

ny s dětmi.
Registrace a start od 14 – 15 hod.
Místo startu: V Třebíči před poliklini-

kou Vltavínská
Během trasy: Úkoly, hry, soutěže a 

odměny.
Pro děti je doprovod rodičů nebo pra-

rodičů nutný.
Trasa je vhodná i pro kočárky.
Délka trasy je přibližně 4 km.

Středa 16. 5. v 19 hodin - Národní 
dům - IV. koncert HS

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC...

Čtvrtek 17. 5. v 19 hodin - divadlo 
Pasáž - mimoabonentní představení

PANTHEON PRODUCTION 
PRAHA

Francis Veber: CHLAP NA ZABI-
TÍ

Úterý 22. 5. v 18 hodin - foyer diva-
dla Pasáž - IV. koncert KPH

KLARINET S KRÁLOVSKOU 
HARFOU

Anna Paulová - klarinet, Hedvika 
Mausa Bacha-Jouzová - harfa

Středa 23. 5. v 19 hodin - divadlo 
Pasáž - III. předst. sk. B

DIVADLO NA FIDLOVAČCE 
PRAHA

Joe DiPierto: FAMÍLIE

NÁHRADNÍ TERMÍN ZA ZRU-
ŠENÉ PŘEDSTAVENÍ ZE DNE 22. 
3. 2018

Pondělí 28. 5. v 19 hodin - Národní 
dům - Festival divadla 2-3-4 herců 

DIVADLO KOMEDIOGRAF 
BRNO

Luboš Balák: MANŽELSTVÍ V 
KOSTCE

Čtvrtek 31. května ve 14.30 hodin – 
Národní dům, velký sál

MÁJOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
V kulturním programu vystoupí Taneč-

ní studio STARSTEP.
K tanci a poslechu hraje KS KVAR-

TET.

Galerie Malovaný dům
Václav Mach – Koláčný – Opus Pic-

tus (Kontrasty post-atomové renesance) 
- výstava obrazů – do 10. června

Galerie Ladislava Nováka
Jan Dočekal – V háji (a nad hájem) - 

výstava koláží – do 27. května

Výstavní síň Předzámčí
Tradiční lidová kultura v Kraji Vyso-

čina – do 27. května

Galerie Předsálí
Výstava dokumentů k výročí roku 

1968 – do 31. října

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

Od čtvrtka 10. do neděle 13. května
TAXI 5
Premiéra akční komedie Francie. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 14. do středy 16. května
PŮLNOČNÍ LÁSKA 
Premiéra romantického filmu USA 

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

Od pondělí 14. do středy 16. květ-
na 

TICHÉ MÍSTO
Premiéra hororového thrilleru USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 17. do středy 23. května
HLEDÁ SE PRINCEZNA
Premiéra animovaného filmu USA 

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

Od čtvrtka 17. do pondělí 21. květ-
na 

DEADPOOL 2
Premiéra akční komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od úterý 22. do středy 23. května
GAUGUIN
Premiéra životopisného filmu Fran-

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

Od čtvrtka 24. do středy 30. května
SOLO: STAR WARS STORY 3D
Premiéra akčního filmu USA.
Začátky představení čtvrtek –  pondělí 

ve 3D dabing v 17 hod., úterý –  středa 
ve 3D s titulky v 19.30 hod.

Mládeži přístupný

Od čtvrtka 24. do neděle 27. května
DÁMSKÝ KLUB
Premiéra komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Pondělí 28. května 
BATALIVES: BAŤOVSKÉ ŽIVO-

TY
Premiéra dokumentárního filmu ČR.
Začátek představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od úterý 29. do středy 30. května
V HUSÍ KŮŽI
Repríza animované komedie v čes-

kém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 31. května do neděle 3. 
června

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O 
OBROVSKÉ HRUŠCE

Premiéra rodinné animované kome-
die Dánska v českém znění.              

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 31. května do soboty 2. 
června

TEAMBUILDING
Premiéra komedie ČR.
Začátky představení v 19.30 hod. 
Mládeži do 15 let nepřístupný

Do 6. května
Galerie Tympanon: Petr Benda – 

Kairos – vyvzdorovaný čas

17. května - 1. července 
Open performance
Výstava uspořádaná k hudebnímu fes-

tivalu Zámostí.

13. dubna – 27. května 
Zámecké konírny - Emanuel Ranný

Do 27. května 
Galerie Předzámčí - Tradiční lidová 

kultura v Kraji Vysočina

15. května
Teleskop se zrcadlem z obsidiánu, 

přednáší Josef Vít 

18. května v 19.30 a 21, 19. května 
v 15.30 a 17 hodin

Kostýmované prohlídky

18. května
Mezinárodní den muzeí

19. května v 15 hodin
Do muzea za valdštejnským erbem

27. května v 15 hodin
Derniéra výstavy Emanuela Ranné-

ho - komentovaná prohlídka

Středa 16. května v 8.30 hodin, pro 
děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ – divadlo 
Pasáž

MÁME RÁDI PÍSNIČKY – výchov-
ný koncert skupiny Marbo

Středa 16. května v 10.15 hodin – 
pro žáky 2. stupně ZŠ – divadlo Pasáž

OSVOBOZENÉ DIVADLO A 
SEMAFOR – výchovný koncert sku-
piny Marbo pro starší děti

3. 5. 10 – 14 DEN PRO FAIR TRA-
DE

10. 5. 10.30 – 12 Přáníčko pro 
maminku (13. 5. Den matek)

15. 5. 15 – 16.30 Slavíme Meziná-
rodní den rodiny

17. 5. 10 – 14 SLUNÍČKO (17.5. 
Evropský den Slunce)

22. 5. 14 – 15.30 Špenát zdravý, 
energii do žil vpraví!

29. 5. 15 – 16.30 Trendy v rodinném 
soužití 

3. 5.  10.30 – 12 EKOATELIÉR pro 
velké i malé: Dárek pro maminku - 
Mezinárodní den matek

3. 5.  15 – 16.30 Kurz zdravého vaře-
ní - téma:  Vločkovo-zeleninové placič-
ky

4. 5.  10 – 11.30 ROZOUMEK: Hra-
jeme si se smysly II. - HMAT

7. - 13. 5.  TÝDEN PRO FAIR TRA-
DE 

7. 5.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Říkanky s padákem

9. 5.  12.30 - 15.30 CÍL pro Vysoči-
nu: Digitální kultura organizací

10. 5.  10 – 17 Jak být FAIR
11. 5.  10 – 11.30 ROZOUMEK: 

Hrajeme si se smysly II. - CHUŤ
11. 5.  10 - 12 FAMILY POINT Tře-

bíč: Světový den pro fair trade
11. 5.  18 – 20 Muzikoterapeutická 

relaxace
12. 5.  9.30 – 11 FÉROVÁ SNÍDA-

NĚ
14. - 18. 5.  FAMILY POINT Třebíč: 

Týden pro rodiny 
14. - 20. 5. Světový týden respektu k 

porodu 
14. 5.  10.30 – 12 Klub Miminko: 

Respekt k porodu
15. 5.  8 – 14 RODINA SPOLU - 

CENTRUM 20 LET S VÁMI A PRO 
VÁS

15. 5.  10 - 12 FAMILY POINT Tře-
bíč: Mezinárodní den rodiny

16. 5.  8 – 17 FAMILY POINT Tře-
bíč: Český den proti rakovině

17. 5.  10 – 17 SPORTUJE CELÁ 
RODINA – akce PRO MALÉ I VELKÉ

17. 5.  10 - 12 FAMILY POINT Tře-
bíč:  Řešení obtížných situací v rodině – 
kde hledat pomoc

18. 5.  10 – 11.30 ROZOUMEK: 
Hrajeme si se smysly II. - ČICH

19. 5.  14 – 17 RODINA VÍTÁNA
21. 5.  10.30 – 12 Klub Miminko: Jak 

mateřství obohacuje život
22. 5.  10.30 – 12 Dětská skupina 

KAPIČKA
24. 5.  10 – 17 HRAJE SI CELÁ 

RODINA aneb připomínáme si SVĚ-
TOVÝ DEN HER

25. 5.  10 – 11 ROZOUMEK: Pod-
pora grafomotoriky hrou 

28. 5.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Kuličky nás baví

29. 5.  10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma:  Puding z mandlového 
mléka s čerstvým ovocem 

31. 5.  10 – 17 Normální je nekouřit 
- akce u příležitosti SVĚTOVÉHO DNE 
BEZ TABÁKU 

31. 5.  14.30 – 16 Zdravá dílna: Zdra-
vý toust na cesty
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www.bydleniborovina.cz
e-mail: janik@tts.cz

2+kk -    91 m2

3+kk - 122 m2

D O KO N Č E N É  B Y T Y
K  N A S T Ě H O V Á N Í .
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Akce platí od 2. 5. 2018.

TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

50- %

AKCE!
OBLEKY
KOŠILE

VŠECHNY

www.modaprostejov.cz

Právě nyní probíhají na našich obchodech super slevy! Všechny obleky jsme 
zlevnili až o 50%. Tedy obleky jsou nyní od fantastických 899,- Kč. Vybrali 
jsme pro Vás desítky kusů košil se slevou 50%. Dále nabízíme skvělý výběr 
kravat, řemenů, pánských kalhot a samozřejmě košil. Přijďte si vybrat 
i z dámského zboží. Spousta kusů je nyní i se slevou 50%. Těšíme se na Vás! 

VYBRANÉ

až mínus

Studenti třebíčského Gym-
názia věnovali Charitě pat-
náct tisíc korun.
� Antonín Zvěřina

Stacionář Úsměv Třebíč, se sídlem 
v ulici Gen. Sochora v Třebíči, obdržel 
ze sbírky studentů Gymnázia Třebíč 
patnáct tisíc korun. Zorganizovalo ji 
šest studentů vyššího stupně Gymná-
zia. 

Šlo o studenty kroužku Fiktivní fir-
ma, kteří se rozhodli uspořádat chari-
tativní prodej svačinek. Oslovili ostatní 
studenty s prosbou o jejich nachystá-
ní. Domluvili zavření bufetu a svačinky 
prodávali studentům a učitelům.

Výtěžek této akce stacionář využije 
na rekonstrukci zahrady. Zahradu vyu-
žívají k práci a odpočinku nejen klien-
ti stacionáře Úsměv, ale i Domovinky 
Třebíč.

„Oslovila mě učitelka Dagmar Honso-
vá z Gymnázia, že by studenti rádi po-
mohli nějaké organizaci. Nejdříve jsem 
jim nabídla Oblastní charitu Třebíč jako 
celek. Studenti si sami vybírali, komu pe-
níze věnují, a zaujala je naše služba,“ vy-
světlila Jana Mušková ze Stacionáře.

Přiznala, že částka na kompletní re-
konstrukci zahrady nestačí. Stacionář 
obdržel příspěvky od farností Okříšky 
a Přibyslavice, které věnovaly výtěžek 
z plesu - 40 tisíc korun. Pěti tisíci ko-
runami přispěla třebíčská Střední sta-
vební škola.  

Stacionář Úsměv poskytuje sociál-
ní službu jako denní stacionář pro lidi 
s mentálním a kombinovaným postiže-

ním. Navštěvují ho klienti od 16 do 70 
let. 

„Svážíme si je z jejich domovů, nebo 
z chráněného bydlení. Mnozí jsou schop-
ni se dopravit do sídla stacionáře sami, 
některé dovezou opatrovníci, či osoby 
blízké,“ naznačila Mušková. 

Mezi základní činnost patří pomoc a 
podpora základních dovedností, kte-
ré jim schází. Pracovníci stacionáře se 
také snaží smysluplně využít čas, který 
tam klienti tráví. K tomu slouží něko-
lik dílen. Stacionář má 58 klientských 
smluv, během dne se tam může setkat 
maximálně 28 klientů.

Chráněné bydlení 
Město Třebíč připravuje první chrá-

něné bydlení pro tyto osoby. „Jsme ve-
lice rádi, že v Třebíči tato služby vzniká. 

Prováděli jsme průzkum mezi našimi 
klienty, a dali jsme na radnici seznam 
zájemců o tuto službu,“ poznamenala 
Mušková.

Doplnila, že Stacionář má zájem, aby 
se klienti co nejvíce osamostatnili. Již 
nyní spolupracuje s chráněným bydle-
ním například v Náměšti nad Oslavou, 
v Okříškách, v Pucově, v Jaroměřicích 
nad Rokytnou a s dalšími.   

„Myslím si, že počet bytů pro začátek 
stačí, protože rozjezd bude složitý. Kli-
enti se musí naučit postarat se sami o 
sebe. Ale zájem určitě převýší nabídku. 
Mrzí mě, že se tam nepovedlo zakom-
ponovat odlehčovací služby,“ poukázala 
Mušková. 

Myslí si, že tato služba Třebíči chybí. 
Pokud si opatrovnická osoba potře-
buje něco zařídit, nemá kam umístit 
blízkou osobu. „K chráněnému bydlení 

Přednáška přiblíží 
krásu ženy a muže
Centrum podpory rodiny Ruth v 

rámci Týdne rodiny pořádá přednáš-
ku Jana Špilara Vnitřní a vnější krá-
sa ženy a muže. Koná se v úterý 15. 
května od 17 hodin v aule Katolic-
kého gymnázia. Beseda účastníkům 
přiblíží rozdíly mezi mužem a ženou. 
Pomůže jim proniknout do tajemství 
krásy lidské jedinečnosti, a tyto po-
znatky využít v pracovním i rodin-
ném životě.   -zt-

TŘEBÍČŠTÍ gymnazisté pomohli stacionáři Úsměv při třebíčské Charitě.  
� Foto:�Antonín�Zvěřina

Gymnazisti pomohli potřebným
by byla tato služba dobrým dodatkem,“ 
přemítala Mušková. Zdůraznila, že tře-
bíčská Charïta má zájem tuto službu po 
dokončení bytů provozovat. 

Rádi pomohli  
„Jsme rádi, že peníze můžeme věnovat 

na dobrou věc, konkrétně na výstavbu 
zahrady při Stacionáři. Chceme podě-
kovat všem studentům, kteří se do naše-
ho projektu zapojili,“ konstatoval Karel 
Janderka. Vysvětlil, že kroužek Fiktiv-
ní firma má za cíl seznámit studenty 
s možností rozjezdu podnikání.  

„Mluvili jsme s konkrétními lidmi, kteří 
se podnikání věnují, například s provo-
zovateli bufetu ve škole. To nám pomoh-
lo při organizování našeho záměru,“ na-
stínil Petr Scheubrein.

Mušková nabídla Gymnáziu spolu-
práci v sociální oblasti, kterou ředitel-
ka Alice Burešová nevyloučila. „Ani ta-
hle pomoc není poslední,“ podotkla.   
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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!  Interne-
tové 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

Truhlářství

Koupím

Ostatní

Zaměstnání

Seznámení

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

Výklad karet online - poradna_vrba@
seznam.cz 

Autoservis Obůrka s.r.o. Jihlava přijme 
automechanika, autoelektrikáře.Nadstan-
dardní platové podmínky. Info. na tel.: 774 
530 825 

Firma MSV vzduchotechnika, spol. s r.o. 
Třebíč přijme pracovníka na montáže vzdu-
chotechniky a klimatizace. Kontakt: p. Vítek 
731 181 307 nebo zasílejte životopis na 
e-mail: info@msv-vzt.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

STARÉ OBRAZY různých motivů a stáří, i celou 
pozůstalost, platba v hotovosti, t. 704 787 323. 

Ahoj, rád sportuji a hodně cestuji. Moje 
povaha je klidná, skromná, jsem milý a 
hodný, zodpovědný muž. Pokud je ti mezi 
24 a 36 lety, jsi štíhlé postavy a milé pov-
ahy, bezdětná, odepiš, SMS 601 154 557. 

Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel.: 
721 469 234

Chcete mít na této 
straně také inzerát?

VOLEJTE
736 193 982

PIŠTE
e-mail: trebicske-
noviny@volny.cz
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Baseballisté třebíčského oddílu 
Nuclears mají další dvě posily 
z USA.  
� Antonín Zvěřina

Dvě nové posily představil trenér 
třebíčských baseballistů Jan Gregor. 
Jedná se o dva nové hráče z USA, 
kteří doplní dvojici z minulé sezony. 
Svoje ambice naznačil i člen repre-
zentace Lukáš Hlouch. 

„Jedná se o nejmladšího reprezen-
tanta, který s baseballem začínal až ve 
dvanácti letech, a přesto se vypracoval 
na špičkového sportovce. Je mu 18 let,“ 
poukázal mluvčí oddílu Robert Váv-
ra. Gregor doplnil, že je členem tří 
reprezentací, a patrně ho čeká mis-
trovství světa do 23 let v Nikaragui. 

Postup do finále    
„Samozřejmě bychom byli rádi, kdy-

by se nám sezona podařilo jako loni, 
kdy jsme se dostali v Českém poháru 
do finále proti brněnským Drakům,“ 
nastínil trenér Gregor. 

Doplnil, že v extralize má ambice 
dovést tým mezi šestici nejlepších, 
což znamená postup do play-off. Při-
pomněl, že třebíčský tým je velice 
mladý, a loni sbíral zejména zkuše-
nosti. 

„Ty bychom letos rádi zúročili,“ 
podotkl Gregor. Netajil, že letos se 
hraje v soutěži méně zápasů, a každý 
bude důležitý. Třebíč chtěla hrát 36 
zápasů v základní části, ale hlasování 

NA SNÍMKU zleva Alex Viera, Derron Davis, oba z USA, a třebíčská naděje 
Lukáš Hlouch. Foto: Antonín Zvěřina

Baseballisté mají čtyři zahraniční posily

vyznělo pro pokles. 
„Bohužel se v Třebíči potýkáme v zi-

mě se špatnými klimatickými podmín-
kami pro trénink. To v prvním zápa-
se ovlivnilo posilu, nadhazovače Alexe 
Vieru, který je z Floridy zvyklý na tep-
lo,“ poznamenal Gregor.

Výhodu trenér vidí ve skutečnosti, 
že čtyři hráči se zúčastnili společně 
s ním reprezentačního soustředění 
týmu do 18 let ve Španělsku. 

„Cizinci jsou rozehraní ze soutěží 
v Austrálii,“ vysvětlil Gregor. Vrátil 

se k zimní přípravě, kdy hráči měli 
pět tréninků v týdnu, další dva tré-
ninky v baseballové akademii v Brně. 
Důležitá byla i příprava v posilovně. 

Ze zahraničních posil se představili 
Derron Davis a Alex Viera. Přiznali, 
že čeština jim dělá extrémní problé-
my. Umí pouze pozdravy, či poděko-
vat.   

Považují ji za nejtěžší světový 
jazyk, snad kromě japonštiny a čín-
štiny. Přesto se oba do České repub-
liky těšili, a chtějí týmu pomoci. Tře-

bíč si zatím prohlédnout nestačili, 
ale určitě s tím počítají, stejně jako 
s návštěvou Prahy. Oba jsou v Evro-
pě poprvé. 

Zahraniční posily
Derron Davis – vnitřní polař, kte-

rý by měl dodat klid a zkušenosti pro 
mladé hráče Pochází z Los Angeles. 
Hrál na Winthrop University a Ore-
gon state University, kde je baseball 
velmi populární, a zápasy navštěvuje 
12 tisíc diváků.

Reece Green – skoro dvoumetro-
vý nadhazovač, který hrál za D1 Uni-
versity v USA. Měl by být oporou 
na nadhazovacím prkně. Mezi jeho 
úspěchy patří letošní finále v austral-
ské lize s týmem Morley Eagles.

Alex Viera – bude nastupovat na 
pozici nadhazovač. Pochází z Flo-
ridy – Naples, hrál na univerzitě St. 
Thomas University, kde se dostali do 
NAIA World serie. V roce 2016 byl 
jmenován nadhazovačem roku.

Josh Falco – vnitřní polař, který by 
měl hrát na třetí metě. Silový pálkař, 
a hlavně team leader – byl kapitá-
nem Chico states, které dotáhl dva-
krát do finále konference. Letošní 
zimní sezónu odehrál v Austrálii – 
West Australia state league. Jeho tým 
se dostal do play off a vypadl v semi-
finále.

Po úspěchu, kdy se Kristýně Neu-
manové z Třebíče podařilo zvítězit v 
Přeboru škol Vysočiny jak na lyžích, 
tak na snowboardu, odjela na pohá-
rové závody a mistrovství republiky 
na Dolní Moravu. 

Byly to její první závody na prkně v 
crossové trati. Trať znala z lyží, když 
na ní trénovala se svou sestrou Kate-
řinou a s Nikol Kučerovou, olympio-
ničkou ve skicrossu. 

První jízdy byly bolestivé, ale po 
několika pádech se s tratí srovna-
la. Při jízdách mistrovství republiky 
vyhrála všechny jízdy, a ve finále, kdy 
měla nejhorší start, se jí po trpělivé 
jízdě podařilo zvítězit.  -zt-

KRISTÝNA NEUMANOVÁ se stala mistryní republiky.
 Foto: archiv K. Neumanové  

Kristýna Neumanová byla zlatá

Mezi turistické atrakce Třebíče patří 
bezesporu městská věž, která umožňu-
je jedinečný pohled na město a je pří-
stupná veřejnosti. 

Výrazná, 75 metrů vysoká dominan-
ta města, byla původně postavena jako 
součást městského opevňovacího sys-
tému. Doba vzniku městské věže není 
jasná. Lze pouze usuzovat, že věž byla 
postavena po husitských válkách. 

Stačilo ovšem málo, a tato dominan-
ta vnitřního města by se do současnos-
ti nedochovala. Stalo se to, jak jinak, 
když letopočet končil osmičkou, která 
tak často přinášela tomuto státu radost, 
ale spíše příkoří. Nejinak tomu bylo i v 
souvislosti s Třebíčí. 

Píše se rok 1468, a zuří česko-uher-
ská válka. 12. května tohoto roku 

oblehla uherská vojska město, 14. květ-
na byla Třebíč dobyta. 

Matyáš Uherský napsal hrdě o 
svém vítězství českým katolíkům: 
„Tak bylo město Třebíč vzato, spále-
no a do kořene zničeno.“ Rok 1468 
je nejvýraznějším mezníkem v ději-
nách Třebíče - město přestalo na 
několik let úplně existovat. 

Celých sedm let, podle kroniká-
ře Eliáše Střelky, stály zde ohořelé, 
opuštěné trosky města, které ještě 
před nedávnem předčilo jiná měs-
ta moravská svou lidnatostí, hojnos-
tí řemesel a obchodu i zámožností 
obyvatel. Podle dalšího kronikářo-
va vypravování prý Uhři po doby-
tí města chtěli věž zbořit, což se jim 
naštěstí nepodařilo.  -zt-

Věž Matyáš Korvín nezbořil Koná se olympiáda
Dyslektická olympiáda, její 19. roč-

ník, se uskuteční v Základní škole Kpt. 
Jaroše v Třebíči ve čtvrtek 10. května 
od 8.30 hodin.

 Jedná se o akci, které se účastní žá-
ci nejen Třebíčska. V minulém roce 
se do soutěže přihlásilo na čtyři desít-
ky družstev z 20 základních škol z celé 
Vysočiny.  -zt-

Závody kočárků
Závody kočárků se konají v nedě-

li 13. května na hřišti U obůrky u 
Rodinného centra Damiján. Záštitu 
nad 7. ročníkem převzal místosta-
rosta Vladimír Malý. 

Program začíná ve 14.30 hodin. 
Pořadatelé připravili bohatý dopro-
vodný program. -zt-
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Třebíčské noviny

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
 - Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

1. 5. 2018 Ježek Vysočiny, turistic-
ký pochod v Jihlavě, start sportovní hala 
Sokolovská 122, trasy: pěší 15 - 100 
km, cyklo 30 - 100 km. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 7.35, 8.33 / z Boroviny 
v 7.39. Návrat vlakem z Jihlavy v 13.30, 
14.40, 15.30, 16.40, 17.30.

5. 5. 2018 Radňov - Květinov - ryb-
ník Abrahám - Krásná Hora - údo-
lí Perlového potoka - Na Padrti - NS 
Jana Zrzavého - Okrouhlice (14 km), 
prodloužení Klanečná - Veselice - Havl. 
Brod (22 km). Po nově vyznačené tra-
se se jde z Radňova pěknou přírodou. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.10 
/ z Boroviny v 6.14. Návrat vlakem 
z Okrouhlice v 14.55, z Havl. Brodu v 
14.05, 16.05.

5. 5. 2018 Zpět k pramenům, turis-
tický pochod v Jasenici, start v 8.30 hod. 
na návsi u kaple, trasa 12 km. Z Jasenice 
kolem Jasinky, údolím Oslavy do Vanče  
a do Tasova. Zpět autobusem do Jase-
nice, kde bude posezení s muzikou a 
občerstvením. Doprava vlastními auty.

8. 5. 2018 Málo známé Jemnicko: 
Třebelovice - Katova Luža - Vráž - ryb-
níky Hluboký, Široký - Tři Koroptve - 
Lhotice - Mladoňovice - Třebelovice (14 
km). Odjezd autobusem z AN v Třebí-
či 8.45. Návrat autobusem z Třebelovic 
18.15.

8. 5. 2018 Po stopách Josefa Toufa-
ra do středu ČR, turistický pochod v 
Číhošti, mezi 10.00 a 15.00 hod. je tře-
ba projít přes Číhošť. Na zvolené trase 
15 - 22 km Stvořidla, střed ČR v Číhoš-

ti, kostel pátera Toufara. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.10 / z Boroviny v 
6.14. Návrat z Leštiny v 14.32, 17.09.

8. 5. 2018 Pochod Župou Pernštejn-
skou, turistický pochod, start v soko-
lovně Tišnov (trasy 24 a 33 km) a na 
nádraží ČD v Doubravníku (trasy 9 a 
18 km), cíl na Pernštejně. Trasy vedou 
přes Lomnici, Sýkořský les, Křížovice, 
Chlébské a Nedvědici. Odjezd z Třebí-
če vlakem z hl. n. v 5.42, 7.39 / z Borovi-
ny v 5.36. Návrat vlakem z Nedvědice v 
14.01, 16.01, 17.01.

8. 5. 2018 Putování hornickým kra-
jem, turistický pochod v Zbýšově, start 
v Městském kulturním centru 7.30 - 9.30 
hod., trasy pěší 10 až 30 km, cyklo 10 až 
50 km. Trasy vedou přes bývalé doly Fer-
dinand, Simson a Kukla. Odjezd z Třebí-
če vlakem v 5.42, 7.39. Návrat busem ze 
Zbýšova a ze Zastávky vlakem.

12. 5. 2018 Údolí Krounky a Pivnic-
ká rokle. Autobusový výlet. Z obce Kut-
řín 16 km údolím Krounky do Hněvěti-
ce, přes Hlubokou do Dolan a Pivnickou 
roklí do obce Zderaz (pískovcové skal-
ní obydlí). Odjezd autobusem v 6.40 až 
7.00 z různých míst Třebíče.

12. 5. 2018 Jarní Eurovýšlap Retz - 
Znojmo, turistický pochod, start v Retzu 
8.00 - 10.00, cíl ve Znojmě na nádvo-
ří hradu, hlavní Eurotrasa má 18 km a 
vede vinohrady na Heiliger Stein, Hna-
nice a Havraníky, s odbočkou na Šobes. 
Odjezd z Třebíče autobusem v 7.15 do 
M. Budějovic, pak vlakem v 8.04 do 
Znojma, odtud autobusem pořadatelů. 
Návrat ze Znojma vlakem v 15.02, 17.02 
nebo busem v 16.00.

13. 5. 2018 Po jihlavských stopách 
Gustava Mahlera, tematická vycházka 

s výkladem, start 14.00 hod. Park Gus-
tava Mahlera Jihlava (2 km). Odjezd vla-
kem z Třebíče v 12.33, návrat z Jihlavy v 
16.40, 17.30.

19. 5. 2018 Šumná - Lesná - Lust-
haus - Ledové sluje - Vranov - pláž - 
Švýcarské údolí - Šumná (20 km). Na 
trase větrný mlýn, muzeum motocyklů, 
lovecký zámeček, Obelisk zámek Vra-
nov. Odjezd z Třebíče autobusem v 7.15 
do M. Budějovic, pak vlakem v 8.04 do 
Šumné. Návrat z Šumné vlakem v 13.25, 
17.25.

19. 5. 2018 Teslácký šotek, turistický 
pochod v Jihlavě, start od vrátnice Tes-
ly, trasy pěší 12 až 50 km, cyklo 17 až 
80 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.09 nebo 7.35 / z Boroviny v 6.12 nebo 
7.39. Návrat vlakem z Jihlavy v 13.30, 
14.40, 15.30, 16.40, 17.30.

19. 5. 2018 Pochod Praha - Prčice, 
turistický pochod, start na mnoha mís-
tech, cíl Prčice, trasy pěší i cyklo 23 až 60 
km. Startem tras je Praha, Týnec, Piko-
vice, Čerčany, Benešov, Bystřice, Olbra-
movice, Votice, Střezimíř, Tábor, Mladá 
Vožice, Sedlčany, Milevsko, Bechyně. 
Odjezd z Třebíče individuální.

24.- 27. 5. 2018 Morava na káno-
ích. Ve ČT příjezd do kempu Bohutín. 
V PÁ z Hanušovic do Bohutína. V SO 
do tábořiště Lukavice. V NE dopoled-
ne do tábořiště Moravičany (55 km). 
Spaní ve stanech. Odjezd z Třebíče vla-
kem v 15.24. Návrat vlakem z Moravičan 
v 14.00, 16.00.

26. 5. 2018 Rakvice – Přítluky – Pří-
tlucká hora - Kalvárie - Zaječí (12 km), 
možnost prodloužení: vodní nádrž Nové 
mlýny - Šakvice (16 km). Na trase zvoni-
ce v Přítlukách, rozhledna Dalibor, něko-
lik kostelů, kapliček a vyhlídkových míst. 
Odjezd vlakem z Třebíče v 7.24. Návrat 
ze Zaječí v 13.48, 14.48, 15.48, 16.48.

26. 5. 2018 Krajem pramenů Dyje, 
turistický pochod v Třešti, start kulturní 
dům Fialkova 1, trasy pěší 10, 25, 35 a 50 
km. Trasy vedou na Růženou, Lovu zdar, 
Velkopařezitý rybník, Roštejn a Hodice. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.09 / 
z Boroviny v 6.12. Návrat vlakem z Třeš-
tě v 14.28, 16.28, 18.47.

30. 5. 2018 Cesta pohádkovým 
lesem, Jihlava, pro děti a rodiče, začátek 
v 14.00 hod. Dětské dopravní hřiště U 
Rybníčků, trasa 4 km. Odjezd z Třebíče 
vlakem z hl. n. v 12.33. Návrat z Jihlavy 
vlakem v 16.40, 17.30, 18.40. -zt-

Letošní první závod seriálu McRAI 
CUP odstartoval tradičně Během na 
Hrádku, a stal se výjimečným závodem 
pro svoji rekordní účast. Celkem se u 
startovní čáry vystřídalo 228 účastníků, 
z toho bylo 174 dětí.

Běhalo se po parkových a lesních ces-
tách v okolí Hrádku a kolem Vodovod-
ního rybníka. Počasí závodníkům letos 
opravdu přálo. Nejmenší benjamín-
ci běželi 360 metrů, každého z nich za 
cílovou páskou čekala medaile a nějaká 
drobnost pro potěšení. Muži si odběhli 
6.600 metrů a ženy 4.400 metrů.

„V lesoparku Hrádek běhalo ve všech 
kategoriích na 230 závodníků. Nejvíce 
potěšující byla účast v kategorii benjamín-
ků, kde se na start postavilo 45 malých 

běžců a běžkyň. Celkovými vítězi v hlavní 
kategorii se stali Jan Čapek a Nikola Pro-
cházková. Děkujeme všem účastníkům a 
hlavně pořadatelům za perfektní průběh 
závodu,“ řekl o závodu Martin Hanáček, 
pořadatel závodů McRAI CUP.

Vítězové Běhu na Hrádku:
Kategorie - Muži nad 50 let: Kratochvíl 

Pavel
Kategorie - Muži 40-49 let: Boudný 

František
Kategorie - Muži 18-39 let: Čapek 

Honza
Kategorie - Ženy nad 35 let: Zubáková 

Miluše
Kategorie - Ženy 18-34 let: Procházko-

vá Nikola   -zt-

Běh měl rekordní účast
Po roční pauze se prvenství v nej-

starším běžeckém závodě na Moravě 
opět vrací do nového Města na Mora-
vě. Vytrvalcům tamního oddílu patřila 
v 79. ročníku Běhu Lorenzovými sady 
první dvě místa v závodě mužů i žen, 
jen mezi dorostenci se loňský vítěz 
Kabrda díval z velké dálky na záda 
domácímu Tadeáši Janíkovi. 

V hlavním závodě, vypsaném jako 
memoriál Miloše Popeláře, utekl ostat-
ním zkušený Petr Zimola, který se tak 
přidal k několikanásobným vítězům 
Hubáčkovi (2000 – 2006), Kourko-
vi (2007 – 2012) a Vitnerovi (2013 
– 2016). Cestu k prvenství mu usnad-
nilo zranění třebíčské jedničky Micha-
ela Jakůbka, čest místních běžců tak 
zachraňovali Ondřej Vrba ze Studen-
ce, David Nezveda z pořádajícího 
Spartaku a Tadeáš Mahel z klubu Atle-
tic Třebíč.

Velmi dobře si vedl i Štěpán Janíček, 
ještě nedávno talentovaný osmistov-
kař, který kvůli náročnému studiu 
zanechal systematické přípravy. Mezi 
ženami byla nejrychlejší Lýdie Brázdo-
vá, nejlepší z domácích Aneta Štorko-
vá. Tradičního atletického vítání jara 
se včetně nesoutěžního běhu atletic-
ké školky zúčastnilo 218 běžců a běž-
kyň, z toho v hlavní kategorii mužů to 
bylo 33 startujících, mezi ženami 20 
závodnic.     

Z výsledků 79. ročníku Běhu 
Lorenzovými sady: Muži 4,5 km: 
1. Zimola 13:47, 2. Kulíšek 13:53 

(oba Nové Město), 3. Vrba (Stude-
nec) 13:55, 4. Nezveda (Spartak Tře-
bíč) 14:16, 5. Mahel (Atletic Třebíč) 
14:31, 9. Janíček (Spartak Třebíč) 
15:13. Ženy 2,2 km: 1. Brázdová 9:25, 
2. Vomelová 9:42 (obě Nové Město), 
3. Švestková (Znojmo) 9:58, 4. Štor-
ková (Spartak Třebíč) 10:08. Dorost 
2,2 km: 1. Janík (Spartak Třebíč) 
7:46, 2. Kabrda (Nové Město) 8:12, 3. 
Kopeček (Výčapy) 8:39. St. žáci 1400 
m: 1. Vokoun (Velké Meziříčí) 4:30, 
2. Trojan (Spartak Třebíč) 4:34, 3. 
Jonáš (Žďár n. Sáz.) 4:34. St. žákyně 
800 m: 1. Kováčová 3:00 (Havlíčkův 
Brod), 2. Plzáková (Jihlava) 3:09 3. 
Prokešová (Spartak Třebíč) 3:21. Ml. 
žáci 800 m: 1. Dočkal (Humpolec) 
2:51, 2. Dreisig (Jihlava) 2:54, 3. Nou-
sek (Humpolec) 3:06. Ml. žákyně 
600 m: 1. Machovcová (Jihlava) 2:11, 
2. Zahrádková (Spartak Třebíč) 2:17, 
3. Horákovská (Nové Město) 2:19. 
Přípravka: St. hoši 600 m: 1. Doležal 
(Velké Meziříčí) 2:21, 2. Brada 2:22, 
3. Čaněk 2:26 (oba Spartak Třebíč). 
St. dívky 500 m: 1. Daněčková (Žid-
lochovice) 1:55, 2. Mytysková 1:56, 
3. Jurková 1:57 (obě Spartak Třebíč). 
Ml. hoši 400 m: 1. Paštyka (Jihlava) 
1:34, 2. Gotthard (HFK Třebíč) 1:36, 
3. Kalda (Spartak Třebíč) a Řezníček 
(Třebíč) 1:37. Ml. dívky 400 m: 1. 
Láníková (Jihlava) 1:35, 2. Radvano-
vá (Spartak Třebíč) 1:36, 3. Zachová 
(Dalešice) 1:37. Milan Zeibert 

Opět vítězili Novoměstští 

Misijní pouť v Třebíči, v areálu bazi-
liky sv. Prokopa, se uskuteční v sobo-
tu 26. května. Jedná se o akci pro širo-
kou veřejnost na podporu Papežského 
misijního díla dětí, které svou činností 
podporuje projekty v misijních oblas-
tech celého světa. 

V deset hodin zahájí akci brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle při mši svaté v 
bazilice, a poté bude na Podzámecké 
nivě nachystaný soutěžní a zábavný 
program především pro děti na téma 
„Putování po kontinentech“. 

Odpoledne od 14 do 16 hodin bude 
pouť pokračovat na nádvoří třebíčské-
ho zámku, kde vystoupí dětský soubor 

Okřešánek, a především zpěvák Pavel 
Helan. Po celý den bude také probíhat 
Misijní jarmark. -zt-

Zaměří se
na cholesterol 

Mýtus zvaná cholesterol, tak se jme-
nuje přednáška, která se v rámci cyklu 
Nebojte se zeptat svého lékaře... koná 
v hudebním oddělení městské knihov-
ny v Třebíči ve čtvrtek 24. května od 
16.30 hodin. Přednáší MUDr. Jan Lac-
ko. Na závěr bude prostor pro dotazy. 
 -zt-

U baziliky bude Misijní pouť
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