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Zemřel P. Puchnar

 Rozloučení s otcem Františkem 
Puchnarem, dlouholetým farářem 
v bazilice sv. Prokopa, se uskutečni-
lo v pátek 25. května. Narodil se 24. 
února 1934 v Kdousově, na kně-
ze byl vysvěcen 1. července 1972 v 
Olomouci. V roce 1993 byl ustano-
ven farářem ve farnosti Třebíč - zá-
mek, kde působil 17 let. 

V roce 2007 mu biskup brněnský 
Vojtěch Cikrle udělil za obětavou 
kněžskou službu medaili sv. Petra a 
Pavla. V září 2010 odešel do svého 
rodiště a šest let vypomáhal v Kdou-
sově i v sousedním Velkém Újezdě 
u Jemnice. Poslední dva roky života 
strávil v péči sester františkánek ve 
Velkém Újezdě. Zemřel 20. května. 

 -zt-

FAIR TRADE: Piknik na podporu pěstitelů – Férová snídaně, se v Třebíči uskutečnila v sobotu 12. května. Město se tak přida-
lo k více než stovce míst, kde se ve stejný čas sešly tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latin-
ské Ameriky. Akce se konala v parku u zámku.  Foto: Antonín Zvěřina

Průzkum mezi obyvateli Třebí-
če podpořil výstavbu obchvatu, 
některé osoby neuspokojil.  
� Antonín Zvěřina

Výsledky průzkumu veřejné-
ho mínění, jež má třebíčská radni-
ce k dispozici, ukázaly, že výstavbu 
obchvatu města podporuje téměř 70 
procent obyvatel. Průzkum zpraco-
val jihlavský sociolog Daniel Hanzl, 
a vyžádal si sto tisíc korun z městské 
pokladny.

Průzkum se nezabýval jen otázkou 
obchvatu, ale i celkovou dopravní 
situací ve městě. Hanzl naznačil, že 
se jednalo o reprezentativní vzorek 
obyvatel, kde hlavní roli hrály věk, 
pohlaví a vzdělání. 

„Jednalo se o obyvatele ve věku nad 
18 let, s místem trvalého bydliště v 
lokalitě, které později zmíním,“ sdělil 
Hanzl. Informoval, že průzkum se 
uskutečnil osobním setkáním taza-
telů s lidmi. Připomněl, že tazatelů 
byla zhruba třicítka. 

Netajil, že doba průzkumu se o ně-
co protáhla, kvůli nezájmu někte-
rých obyvatel města se jej účastnit. 
Ten problém nastal zejména v Boro-
vině, kde lidé reagovali, že o všem už 
je rozhodnuto a nic se nedá změnit. 
„Počet osob, které odmítly, ale k dispo-
zici nemáme,“ uvedl Hanzl. 

„Původně průzkum počítal s 625 
dotazovanými, nakonec se jedná o 
vzorek 643 osob,“ poznamenal Han-
zl. Doplnil, že někteří lidé si mys-
leli, že průzkum nic neovlivní, a 

proto se na něm nechtěli podílet. 
Také má dojem, že lidé mají určitý 
odpor k průzkumům, jejichž počet 
v posledním období narostl. 

Hanzl zdůraznil, že tazatelé nemě-
li žádnou vazbu na Třebíč. Průzkum 
Třebíč rozdělil do pěti lokalit: Boro-
vina, centrum, Horka-Domky, Hájek 
a Nové Dvory. „Připadalo nám logic-
ké, že v první části dotazníku se bude-
me ptát na dopravu obecně a ve druhé 
na problematiku obchvatu,“ poukázal 
Hanzl. 

Naprosto spokojených dotazova-
ných s dopravní situací ve městě bylo 
pouze asi pět procent z nich. Přes 
padesát procent vyslovilo nespoko-
jenost s dopravou ve městě. Nejvíce 
jich bylo v lokalitě Horka-Domky.   
 (Pokračování na str. 4)

Výstavba obchvatu má podporu
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ském festivalu 
Šamajim 
v Třebíči.   
� Antonín Zvěřina

Větší kácení se v letošním roce 
uskuteční v třebíčských parcích. 
� Antonín Zvěřina

Také Třebíč, stejně jako celá Vyso-
čina, má problémy s kůrovcem. 
„Pokud se týče městských lesoparků, 
které jsou pod mojí správou, potýká-
me se s hynutím jehličnatých stromů v 
důsledku jejich napadení podkorním 
hmyzem na všech plochách a v pro mě 
dosud nebývalém rozsahu,“ připustil 
Petr Urbánek, správce městské zele-
ně městského úřadu Třebíč.

Naznačuje, že v lesoparku Lísčí 
město muselo tuto zimu pokácet 
zhruba deset suchých smrků, větší 
těžba tam ale proběhla už minulou 
zimu, a nyní se jednalo pouze o jed-
nu izolovanou skupinku.

V parku na Hrádku muselo být 
vykáceno v důsledku napadení pod-
korním hmyzem asi 75 kusů suchých 
jehličnanů, v druhové skladbě 

smrk ztepilý, borovice černá, lesní a 
vejmutovka, a modřín opadavý.

Lesopark Krajíčkova stráň je 
zasažen v západní části, kde převažu-
je podíl borovic a smrků; na území 
celého lesoparku dochází k úhynu 
jednotlivě se vyskytujících  modří-
nů.

„V lesoparku Týnské údolí jsme likvi-
dovali dvě větší ohniska suchých boro-
vic, lokalitu kůrovcových smrků  a 
ojedinělé suché modříny,“ pokračoval 
Urbánek. 

Větší těžba
V Nehradovském lesoparku se 

uskutečnila větší těžba napadených 
stromů už minulou zimu, v této 
sezóně se kácejí další napadené stro-
my. V Lorenzových sadech aktuál-
ně probíhá těžba přibližně 200 kusů 
suchých smrků, napadených kůrov-
cem. V  Libušině údolí se počty 
kácených suchých smrků a borovic 

pohybují řádově ve stovkách kusů a 
škůdci se nacházejí v mnoha ohnis-
cích výskytu.

„Nepovažuji se za odborníka na 
danou problematiku, ale domnívám 
se, že kalamitnímu šíření škůdců napo-
mohl srážkový deficit několika posled-
ních let. Současně se obávám, že pokud 
nedojde ke zvýšení srážkových úhrnů, 
bude hynutí stromů bohužel pokračo-
vat,“ netajil Urbánek.

„Navíc nevím, zda má kalamita již 
kulminaci za sebou, nebo zda nás tepr-
ve čeká. Jednou z příčin je rovněž nízká 
diverzita porostů, které jsou často jed-
nodruhové a stejnověké, a díky tomu 
snáze podléhají napadení,“ vypočítal.

Obává se také možných pozděj-
ších dopadů, vyvolaných pokáce-
ním napadených stromů. Ponecha-
né dřeviny mohou snáze podléhat 
náporům větru, zatížení sněhem či 
námrazou.

„Jelikož se moje práce netýká lesnic-
kého hospodaření, ale pouze péče  o 
městskou zeleň, nejsme v pěstebních 
pracích vázáni  lesním hospodářským 
plánem,“ naznačil. 

Smíšené porosty
Upozornil, že při provádění těžeb 

se město snaží uchovávat veškeré 
použitelné náletové dřeviny v pod-
rostu a spolu s cílenými dosadbami 
se bude snažit dospět ke smíšeným 
porostům věkem, i druhovou sklad-
bou. 

„Takové porosty snad dokážou sou-
časným výkyvům klimatu lépe odo-
lávat. O úspěšnosti jakýchkoliv 
umělých dosadeb však bude opět roz-
hodovat průběh počasí v prvních letech 
po výsadbě. Zajištění zálivky je, vzhle-
dem k odlehlosti a špatné přístupnosti 
lokality i vzhledem k rozsahu celého 
problému, prakticky neproveditelné,“ 
dodal Urbánek.

Kůrovec řádí v městských parcích

Přilétly čarodějnice

PŘELOM dubna a května neodmyslitelně patří čarodějnicím. Tato přilétla k síd-
lu zoo koutku při Domě dětí a mládeže, se sídlem v třebíčské čtvrti Borovině, k 
potěše mnoha dětí. Foto: Antonín Zvěřina

Již poosmé se uskuteční v Třebíči na 
Sokolském stadionu hudební rockový 
festival. Už samotný název naznačuje, 
že se jedná o první z festivalových akcí 
na Třebíčsku. Koná se tradičně v den 
předávání vysvědčení, což letos připa-
dá na pátek 29. června.

Festival je tentokrát součástí Tře-
bíčského kulturního léta. Původní 
myšlenkou bylo, že kapela BAGR na 
něm umožňovala vystoupení mla-
dých nebo méně známých kapel z 
regionu, což se následně realizovalo 
i ve všech dalších letech, a také to, že 
se zde setkávali spolužáci z končících 
devátých ročníků základních škol se 
svými středoškolskými kolegy. 

Za sedm let zde vystupovali např. 

Mannequins, Guano A Pes, Para-
doxx, Storm, AppEND X, Rock 
String, Let´s Roll, The Bush, Mani-
ac, WhyLars, Angel Headed Hips-
ters, Ritz Pitz, Acheron, Zeus a mno-
ho dalších. Původně bylo vstupné 
zdarma, začínalo se na vlečce, bez 
krytého sezení i bez občerstvení pří-
mo na ploše. 

Postupně se úroveň festivalu i jeho 
návštěvnost zvyšovaly natolik, že 
si na Sokolský stadion našlo cestu 
na dva tisíce návštěvníků. Nyní se 
vybírá symbolická padesátikoruna. 
Letošní ročník začíná v 17 hodin. 
Představí se tradičně BAGR, dále 
např. Vzhůru a níž, Iron Soul, DJ 
Hobeats a další.  -ko-

Koná se Prázdninový festival

Město musí zabezpečit objekt
Zabezpečovací práce na objektu v havarijním stavu v Dolních Vilémovicích 

musí zaplatit město Třebíč. „Náš stavební úřad vykonává v rámci státní správy 
dohled i nad stavbami mimo Třebíč,“ vysvětlil starosta Pavel Janata. 

Upozornil, že objekt je v soukromém vlastnictví. Majitel ale tyto práce 
sabotuje. „V takovém případě zákon stanovuje, že práce zajistí obec, kde sídlí 
stavební úřad,“ nastínil Janata. Poukázal, že město bude náklady vymáhat po 
majiteli, pokud nebude možné, aby náklady zaplatil stát. Doplnil, že se jedná 
o částku 50 tisíc korun.   -zt-

Nové hřiště již v tomto roce začnou 
využívat zájemci v třebíčské čtvrti 
Borovina. Začne sloužit svému úče-
lu na stávajícím hřišti za bývalou 
základní školou, později vysokou 
školou. 

V současné době je v neutěšeném 
stavu. Akce si vyžádá necelých 18 
milionů korun, a částku bude hradit 
ze svého rozpočtu město. 

„Jedná se o netradiční hřiště, pro-

tože všechna dosavadní jsou v areálech 
základních škol a patří jim,“ nastínil 
místostarosta Milan Zeibert. Připo-
mněl, že blízkou budovu bývalých 
škol hodlá město prodat, ale nikoli 
tento pozemek. 

„Vznikne tam i ojedinělé hřiště pro 
seniory,“ podotkl Zeibert. Součástí 
bude skatepark a in-line dráha. Areál 
bez vstupného bude pod dohledem 
správce.  -zt- 

Provizorní kruhová křižovatka na 
křižovatce ulic Jungmanova a Bed-
řicha Václavka, v souvislosti s opra-
vou Bráfovy ulice v Třebíči, vzbuzuje 
v některých lidech velké emoce. Mys-
lí si, že nemá potřebné parametry. 

„Křižovatku navrhl odborník a schvá-
lila ji státní policie. Nechápu, proč se 
kritika snáší na město. A nemůžeme za 
nezodpovědnost některých řidičů, kteří 
na ni vjíždějí, i když tam jezdit nema-

jí,“ poukázal starosta Pavel Janata.  
Místostarosta Vladimír Malý upo-

zornil, že město posunulo sloup 
veřejného osvětlení, aby se křižovat-
ka ještě více zprůjezdnila. 

„Řešení semafory by určitě nebylo opti-
mální. Doprava by se ještě zpomalila,“ 
zdůraznil Malý. Doplnil, že se jedná o 
provizorní řešení, které opravdu navr-
hl příslušný odborník.  -zt-

V Borovině postaví hřiště

Křižovatku navrhl odborník

Nedostatek parkovacích míst trápí 
obyvatele sídliště v třebíčské čtvr-
ti Borovině. Místostarosta Vladimír 
Malý si myslí, že každá rodina, která 
kupuje mnohdy druhé či třetí auto, 
musí počítat s tím, že nezaparkuje 
přímo pod okny svého bytu. 

„Určitě to nevyřeší ani parkovací karty. 
Pořád někdo bude muset parkovat dále 
od svého bydliště,“ poukázal Malý. Řeše-
ní by nepřinesly ani podzemní garáže. 
Jedná se o nákladnou záležitost, a urči-
tě by se nemohly postavit v blízkosti 
stávajících panelových domů. 

„Pokud jde o tato řešení v tehdejším 
východním Německu, musíme si uvě-
domit finanční situaci tam, po spojení 
se západním Německem, a u nás. Tohle 
město finančně nemá možnost reali-
zovat,“ upozornil Malý. „A my žádné 
západní Česko nemáme,“ doplnil mís-
tostarosta Milan Zeibert. 

Starosta Pavel Janata připomněl, že 
město mělo snahu vyřešit parkování 
v židovské čtvrti. Na Podzámecké nivě 
vymezilo obyvatelům i provozovate-
lům firem část parkovacích míst pro 
jejich potřebu. 

„Bohužel se příliš nepoužívá. Lidé 
nemají zájem parkovat opodál svého 
bydliště, ale přímo pod okny,“ konstato-
val Janata. Myslí si, že ani podzemní 
garáže, vybudované mimo sídliště, by 
lidé nevyužívali, a byly by to zbytečně 
vynaložené peníze.

Parkování v Třebíči se poněkud zjed-
noduší. Lidé budou moci používat i 
platební karty. Jedná se o parkovací stá-
ní na Karlově náměstí, na Komenské-
ho náměstí, v ulici Vítězslava Nezva-
la, pod zimním stadionem a v lokalitě 
Martinské náměstí a Soukopova ulice. 

„Byly vybrány automaty, kde je nejvyšší 
tržba,“ naznačil Janata.   -zt-

Parkování ve čtvrti Borovina 
podzemní garáže nevyřeší
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Mladí lidé v Třebíči podali 
devět projektů, ve kterých se 
snaží pomoci městu. 
� Antonín Zvěřina

Projekt Mládež kraji podpořilo 
město Třebíč částkou sto tisíc korun. 
Jedná se o největší částku v rám-
ci kraje, kterou do projektu dáva-
jí okresní města. Například krajské 
město Jihlava do této iniciativy nevě-
nuje ani korunu. 

„Myslím si, že je to veliká škoda, 
ale magistrát se nám zatím přesvěd-
čit nepodařilo,“ vyjádřil se předse-
da Rady kraje dětí a mládeže Kraje 
Vysočina Jan Burda. Netajil, že tíhu 
financování nese i Kraj Vysočina.

Stejné projekty podporují Jiho-

český kraj, Jihomoravský a Morav-
skoslezský kraj. „V Třebíči bylo letos 
podpořeno devět projektů, což je nej-
víc za tři roky, kdy tento kraj s podpo-
rou ministerstva školství, tělovýchovy a 
mládeže vznikl,“ naznačil Burda. 

Přiznal, že všechny požadovaly 
částku 221 tisíc korun, což přesaho-
valo možnosti projektu, takže někte-
ré se musely pokrátit. 

„Ale v komisi pro podporu těchto 
projektů sedí zkušení pracovníci, kte-
ří neměli problém se s mládežníky 
domluvit,“ podotkl Burda.

Doplnil, že v Třebíči se rozděli-
lo necelých 192 tisíc korun. Burdu 
i místostarostu Třebíče Milana Zei-
berta těší, že se jedná o aktivitu mla-
dých lidí, kteří nejsou organizováni v 

žádném oficiálním uskupení. 
Burda připomněl, že zástupci žada-

telů se zúčastní odborné konzultace, 
kde se dozvědí, jak se při podává-
ní projektů zachovat, což přispěje k 
jejich dalšímu rozvoji. 

Zeiberta těší například iniciativa 
mládeže v místní části Ptáčov, kde 
mladí lidé, po domluvě s památkáři, 
hodlají opravit kapličku, či další pro-
jekt na výmalbu podchodu na tře-
bíčském vlakovém nádraží.

Stejně tak se stane pro město pří-
nosem akce studentů třebíčské-
ho státního gymnázia, Běh paměti 
národa. „Všechny projekty si zaslouží 
pozornost, ale velice kladně hodnotíme 
například obnovení studentského par-
lamentu ve městě,“ poukázal Burda.    

Město podpořilo mládežníky

Nový Student point vznikl v Tře-
bíči v prostorách autobusového 
nádraží. Slavnostní otevření se usku-
tečnilo v pondělí 14. května. „Jsem 
rád, že po vlakovém nádraží se nám 
něco takového podařilo vybudovat i na 
nádraží autobusovém,“ naznačil pro-
pagátor těchto zařízení Jan Burda. 

Poděkoval městu, že něco takové-
ho v budově vniklo poté, co objekt 
město převzalo. 

„Je jen dobře, že mladí lidé mají dal-
ší prostory, kde se mohou sejít, a třeba 
si něco udělat do školy,“ poukázal Bur-
da. 

Starosta Pavel Janata upozornil, že 
vedení města, i on osobně, si iniciati-
vy, která vedla k vybudování Student 
pointu, váží. „Máme radost, že se akce 
podařila v krátkém čase. A věřím, že 
tomu napomohla i podpora města, a 
mohu jen popřát, aby se zařízení daři-
lo stejně, jako na vlakovém nádraží,“ 
poznamenal Janata.

Místostarosta Vladimír Malý, který 
má na starosti dopravu, pod niž auto-
busové nádraží spadá, má zájem, aby 
budova získala nový vzhled uvnitř i 

zvenčí. „Letos chceme vybudovat nové 
toalety, ale tím samozřejmě naše snaha 
nekončí,“ podotkl. Nastínil, že auto-

busové nádraží je určitou branou do 
města a zaslouží si velkou pozornost.    
 -zt-

PŘI OTEVŘENÍ nechybělo šampaňské, které otevřel Jan Burda. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Studenti mají nové zázemí
na autobusovém nádraží

Pomůže obrazům
Římskokatolická farnost Třebíč-

Jejkov společně se skupinou Útržky 
nebeských not pořádají koncert 
duchovní hudby v kostele Proměně-
ní Páně v Třebíči, v sobotu 9. června, 
v 19.00 hodin. Vstupné je dobrovol-
né. Výtěžek koncertu bude věnován 
farnosti Třebíč-Jejkov na restaurování 
obrazů.  -zt-

Přednáška 
zmapuje porod 

Normální těhotenství a porod, tak 
se nazývá přednáška, která se usku-
teční v třebíčské městské knihovně ve 
čtvrtek 21. června od 16.30 hodin. Slo-
va se ujmou gynekoložka MUDr. Lud-
mila Lázničková a porodní asistentka 
Lea Braunerová. Na závěr dostanou 
účastníci prostor pro dotazy.  -zt-

Vystoupí biotronik
V rámci Duchovní Univerzity Bytí 

se koná v Třebíči v neděli 24. června 
přednáška biotronika a filosofa Tomá-
še Pfeiffera. Uskuteční se v budově 
Základní školy Benešova. Začíná v 17 
hodin. Návštěvníci si mohou připravit 
ústní i písemné dotazy. -zt-

Vystavuje v Bíteši
Městské muzeum ve Velké Bíteši, 

ve spolupráci s Muzeum Vysočiny 
Třebíč, pořádá výstavu obrazů tře-
bíčského výtvarníka Hynka Luňáka 
Lidové kroje z Podhorácka. Výstava 
v Bíteši potrvá do do pátku 15. červ-
na.  -zt-

Ukázková hodina
Inline škola Třebíč zve zájemce na 

ukázkovou hodinu v pátek 22. červ-
na od 16.30 hodin na parkovišti u 
Polanky v Třebíči. Každý účastník 
musí mít vlastní výbavu, brusle, hel-
mu, chrániče. Začátečníci projdou 
průpravným cvičením, naučí se tech-
niku pádů, jízdu vpřed i vzad.   -zt-

Dvě primice
Dvě primice se v Třebíči uskuteční v 

červnu a v červenci. V neděli 24. červ-
na odslouží svoji první mši svatou od 
patnácti hodin v kostele svatého Mar-
tina Vojtěch Zahrádka. Ve středu 4. 
července ho bude následovat Jaroslav 
Jurka. Bohoslužba se koná od patnácti 
hodin v bazilice svatého Prokopa.    -zt-



STRANA  4 TN - ČERVEN 2018Aktuality / Inzerce

DANIEL HANZL představil výsledky průzkumu. Foto: Antonín Zvěřina

Výstavba obchvatu má podporu
(Dokončení ze str. 1)

Za největší problém dotazova-
ní označovali současné uzavírky ve 
městě, a za nejmenší pohyb pěších. 
Dotazovaným se nelíbily například i 
přeplněné ulici, stav komunikací, či 
situace s parkováním. 

„Oproti dopravní situaci má poměr-
ně slušné ohodnocení městská dopra-
va,“ podotkl Hanzl. Nespokojenost 
projevilo asi 8,5 procenta dotáza-
ných, nejvíce v lokalitě Horka-Dom-
ky. Nejméně se lidem líbil komfort 
v autobusech. 

„Myslím si, že tento průzkum může 
městu pomoci například zhodnotit 
počet zastávek v jednotlivých lokali-
tách,“ nastínil Hanzl. 

Další část průzkumu se věnova-
la samotnému obchvatu. Hanzl při-
pomněl, že v této oblasti probíhá ve 
městě poměrně bouřlivá diskuze. 
To ukazuje také  informace, že více 
než 86 procent dotazovaných se v 
poslední době setkalo s problemati-
kou obchvatu. 

„Nejméně kladných odpovědí bylo 
v centru, nejvíce ve čtvrti Borovina,“ 
upozornil Hanzl. Z průzkumu vyply-
nulo, že nejvíce dotazovaných hovoří 
o problematice s přáteli, či v rodině. 
Na otázku, zda dotazovaní souhlasí s 
výstavbou obchvatu, zhruba dvě tře-
tiny odpověděly kladně. 

„To je dobrá zpráva pro ty, kteří chtě-

jí realizovat obchvat,“ mínil Han-
zl. Například v lokalitě Borovina se 
stavbou rozhodně souhlasilo při-
bližně 60 procent dotázaných, což je 
nejvíce v rámci města. 

Zhruba dvě třetiny dotazovaných 
na otázku, zda jim na obchvatu ně-
co vadí, odpovědělo záporně, zbytek 
kladně, nejvíce záporných odpovědí 
se tazatelům dostalo v lokalitě Boro-
vina, necelých 27 procent. 

Nejvíce lidem vadilo, že při realiza-
ci obchvatu dojde k rozdělení Boro-
viny, nebo že při zadávaní stanovení 
tratě nebyl dán dostatečně prostor 
pro vyjádření obyvatel města. Dota-
zovaní naopak vítali obchvat s tím, 
že se zlepší dopravní situace ve měs-
tě. Třetina obyvatel Boroviny si nao-
pak myslí, že obchvat nic nevyřeší. 

Necelá polovina dotazovaných 
uvedla, že pokud se obchvat nevybu-

duje nyní, nepostaví se nikdy. Nejví-
ce jich bylo v lokalitě Borovina. Prů-
zkum se dotkl i propojení výstavby 
obchvatu s dostavbou Jaderné elekt-
rárny Dukovany. 

„Ta je pro město důležitým ekono-
mickým zdrojem,“ zdůraznil Hanzl. 
Ukázalo se, že si to dotazovaní veli-
ce dobře uvědomují, nejvíce v sou-
vislosti se zaměstnaností ve městě. 
„Dostavba se ovšem neuskuteční bez 
obchvatu,“ poukázal Hanzl.

„Chtěli jsme, aby závěrečná zpráva 
byla srozumitelná i pro laiky. Myslíme 
si, že dotazovaní vzali průzkum váž-
ně, o čemž svědčí i podobnost odpovědí 
v jednotlivých lokalitách. Pro zajíma-
vost: stíraly se odpovědi mezi ženami 
a muži, rozdíly byly spíš u věkových 
kategorií,“ uzavřel Hanzl. Zprávu lze 
najít na webových stránkách města.

Starosta Pavel Janata upozornil, 
že město není investorem výstavby 
obchvatu, nýbrž stát. Město pouze 
v minulosti trasu zasadilo do územ-
ního plánu. „Máme určité možnosti, 
jak trasu ve stávající podobě ovlivnit,“ 
doplnil Janata. 

Průzkum se, zejména u odpůrců 
obchvatu ve stávající podobě, nese-
tkal s kladnou odezvou. Vytýkají mu 
účelovost otázek, a že blíže nekon-
kretizuje, kde se tazatelé s obyvateli 
setkali.   

REFERENDUM
CHCEME

Třebíčská radnice svým průzkumem k obchvatu města oslovila 643 obyvatel a nenabídla žádnou alterna�vu k variantě, kterou prosazuje.  My 
alterna�vu nabízíme a chceme, aby se k nejvýznamnější stavbě v Třebíči za mnoho desítek let mohli vyslovit všichni její občané. Proto jsme 
založili spolek Obchvat Třebíče a požadujeme vyhlášení referenda.

Třebíčská radnice
• chce budovat 9,2 m vysoký tunel, nejvyšší v Evropě, možná i na světě 

v místech dvou skládek odpadu, z nichž jedna je toxická

• chce trasou rozdělit Borovinu

• chce budovat až 11 m vysoké pro�hlukové stěny

• chce, aby kolem Domu dě� a mládeže jezdilo 22 �s. aut denně

• chce výrazně poškodit Libušino a Terovské údolí a Lorenzovy sady

• chce zničit část zahrádkářské kolonie u polikliniky Vltavínská, přes 
kterou povede třípruhová silnice

• chce  zavést tranzitní dopravu na už dnes pře�ženou Spojovací ulici a 
do oblas� nákupních center

Kontakty: info@obchva�rebice.cz tel.:  732 337 549, 602 302 737   h�ps://obchva�rebice.cz

Spolek Obchvat Třebíče
• chce skutečný obchvat Třebíče, vedoucí mimo zastavěné čás� a 

rekreační oblas� města 

• chce, aby skutečný obchvat města odvedl z centra města větší díl 
tranzitní dopravy

• chce, aby  doprava nadrozměrných nákladů do Dukovan byla po 
skutečném obchvatu města jednodušší

• chce, aby stavba skutečného obchvatu města co nejméně obtěžovala 
občany, protože bude probíhat  mimo stávající komunikace

• chce, aby stavba skutečného obchvatu města byla rychlejší, protože 
nebude zasahovat do skládek a dalších kri�ckých míst

Pe�ční lis�nu požadující vyhlášení referenda můžete podepsat na některém z 20 míst
v Třebíči, jejichž seznam najdete na našem webu.
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Plno úkolů a soutěží, představení 
různé činnosti kroužků pro děti a mlá-
dež, složky integrovaného záchranné-
ho systému, elektromobil Tesla. A také 
slavnostní křest nové dětské knihy 
„Příběh chytrého města“. 

To je jen zcela zjednodušený výčet 
všemožných atrakcí a zajímavostí, kte-
ré dnes provázely velký Dětský den v 
Třebíči-Borovině, jejž společně uspo-
řádaly Dům dětí a mládeže (DDM) 
Třebíč, Ekotechnické centrum Alter-
nátor Třebíč, společnost E.ON ČR a 
Česká společnost pro větrnou energii.

Odpoledne plné her a zábavy si 
nenechaly ujít asi dvě tisícovky lidí. Asi 
každý z dětských návštěvníků absolvo-
val stezku plnou soutěží, připravenou 
DDM Třebíč, přičemž prvních stov-
ka nejrychlejších získala jako bonus k 
mnoha dárkům i opravdu originální 
památku na dnešní den – zcela novou 
knihu „Příběh chytrého města“, na níž 
od loňského roku pracovali zaměst-

nanci společnosti E.ON ČR, města 
Třebíč a Ekotechnického centra Alter-
nátor. 

Kniha je o dětech a pro děti. Hlav-
ním hrdinou je malý Honzík, který 
se svým kamarádem, jeho sestrou a 
dědečkem navštíví město využívají-
cí prvky smart-city. Tímto městem 
není nic jiného, než samotná Tře-
bíč, kde tyto chytré prvky opravdu 
najdeme. Děti se při cestách měst-
skou autobusovou dopravou připojí 
k wi-fi, jdou si nabít mobil k solár-
ní lavičce, a jejich dědeček využije 
služeb právě chystaného chytrého 
parkoviště. 

Všichni také navštíví Alternátor, 
kde zhlédnou například technologie 
budoucnosti, včetně chytré domác-
nosti, nebo také elektromobilu. 
Samozřejmě si nenechají ujít ani pro-
gram na zdejší unikátní projekční kou-
li, kterou vyvinuly společnosti NASA a 
NOAA. -zt-

Oblastní charita Třebíč ve spolupráci 
se sdružením Portus Praha pořádá tři-
náctým rokem sbírku pro lidi s men-
tálním a kombinovaným postižením, 
s názvem Akce cihla. Záměrem letoš-
ní sbírky je shromáždit peněžní dary 
na vybudování zahradního posezení 
se zahradním domkem pro lidi s men-
tálním postižením. Za podporu sbírky 
čekají dárce malé i velké cihličky.  

Do zapečetěné pokladničky lze při-
spět od 8 do 16 hodin u stánku na 
těchto místech: 

4. - 5. června na Karlově náměstí 
před Řeznictvím Havlíček

7. - 8.  června před Kauflandem v are-
álu STOP SHOP 

18. - 19. června před obchodem 
Vysočina 

6. a 20. června před obchodem 
Albert v ulic Modřínová

21. – 22. června před Penny marke-
tem v Třebíči - Borovině

4. – 5. června před BILLOU 
v Moravských Budějovicích

14. a 15. července při akci Oživené 

židovské město před sídlem třebíčské 
Charity na L. Pokorného 15

U stánku budou pracovníci a dobro-
volníci Charity podávat informace o 
akci, zájemci budou moci přispět do 
speciálních pokladniček, a za příspěvek 
sto a více korun obdrží cihličku, kterou 
mohou s vlastním podpisem věnovat 
Stacionáři Úsměv. Výtěžek z loňské 
Akce cihla, který činil necelých 63 tisíc 
korun, byl použit na zakoupení devíti-
místného automobilu.    -zt-

Podle Wolfganga Fassolda 
Třebíči chybí lepší propagace 
zejména v německém jazyku. 
� Antonín Zvěřina

S propagací Třebíče hodlá pomoci 
rakouský novinář Wolfgang Fassold v 
rámci projektu „Pro budoucnost“. Má 
v Třebíči mnoho známých, a nyní zde 
i bydlí ,a má zde kancelář. Nehodlá se 
zaměřit jen na kulturní památky, ale 
na celkový rozvoj turismu. „Cizinec-
ký ruch jsem dělal 20 let v Rakousku,“ 
poznamenal. Připustil, že některé sou-
časné trendy v dohledné době mohou 
být pro malé město nebezpečné. Lidí 
město opouštějí, mají zájem žít a byd-

let ve větších sídlech. 
Zavedení EET a plošný zákaz kou-

ření v restauracích turistickému ruchu 
také neprospěl. Problémem v návštěv-
nosti se může stát i vysoká konjunk-
tura, která v České republice nastala, 
Češi opět míří na zahraniční dovolené.

Fassold netajil, že problém může 
vyvolat i situace ohledně Jaderné elek-
trárny Dukovany. Domnívá se, že další 
rozvoj regionu, potažmo Třebíče, nel-
ze spojovat jen s dostavbou elektrárny. 
Věří, že na rozvoji Třebíče by se měl 
více podílet právě cestovní ruch. 

Město má, podle něj, co nabídnout, 
a domnívá se, že taková škála aktivit, 
kterou Třebíč nabízí, je v rámci České 

republiky ojedinělá. Doplnil, že je nut-
né zajistit i průmyslové projekty. „To 
by byl optimální případ, aby se turisti-
ka a zmiňované projekty doplňovaly,“ 
naznačil Fassold. Situaci, která v sou-
časné době v Třebíči je, nepovažuje za 
optimální, zvláště v oblasti e-marketin-
gu, webových stránek a vyhledávačů.

Velice ho mrzí, že podíl rakouských 
turistů v regionu činí jen 3,5 procen-
ta za 1. kvartál 2018. „To je velice málo, 
při vzdálenosti od Rakouska,“ zdůraz-
nil Fassold. Má názor, že za tím stojí 
nedostatečná propagace města v něm-
čině. Pokud se tak děje, nemají texty 
nic společného se spisovnou němči-
nou. 

„Sdělili jsme to městu, a učinili jsme 
návrh, jak situaci změnit, ale nesetkali 
jsme se s kladnou odezvou,“ pozname-
nal Fassold. Myslí si, že by si Třebíč 
zasloužila komplexní propagaci, kde 
by nabízela všechny možnosti využi-
tí volného času a zázemí. Stejný pro-
blém vidí v propagaci průmyslové 
nabídky. Tohle vše on městu nabízí. 
Na financování by se mohly podílet 
ale i příslušné firmy, které jsou jakým-
koliv způsobem napojeny na cestovní 
ruch (gastro, ubytování, služby, ima-
ge).

Například ze statistických údajů za 
1. kvartál 2018, co se týče přenocová-
ní turistů, se kraj Vysočina umístil na 
poslední příčce. 

Na květnovém zastupitelstvu 
občan Třebíče Milan Dočekal 
přítomné informoval, že připra-
vovaná petice má za cíl vyvolat 
referendum o obchvatu. 
� Antonín Zvěřina

Petici za návrh referenda ohledně 
výstavby obchvatu Třebíče představil 
v bodu Různé na květnovém zasedání 
zastupitelstva  Milan Dočekal. „Už na 
březnovém zasedání zastupitelstva jsem 
deklaroval, že se budeme snažit, aby se v 
Třebíči o této otázce uskutečnilo referen-
dum,“ naznačil.  

Otázka zní: Souhlasíte s tím, aby měs-
to Třebíč učinilo veškeré možné kroky 
ve své samostatné působnosti, vedoucí 
k tomu, aby trasa přeložky silnice I/23 
Třebíč, jihozápadní obchvat, neved-
la zastavěným územím Boroviny po 
ulici Koželužská, Libušiným a Terov-
ským údolím, zahrádkářskou kolonií, 
a po ulici Spojovací, a aby trasa pře-
ložky silnice I/23 Třebíč, jihovýchodní 
obchvat, nevedla zastavěným územím 
průmyslové čtvrti a Lorenzovými sady, 
a změnilo územně plánovací dokumen-
taci tak, aby mohl být vybudován tak-
zvaný velký obchvat (exogenní varianta 
obchvatu, vedoucí mimo území zasta-

Petice hodlá vyvolat referendum

Charita pořádá sbírku Cihla

Městu hodlá pomoci rakouský novinář
ÚČASTNÍCI se seznámili i s prací městské policie. Foto: archiv DDM 

Na Dětském dnu pokřtili knihu o Třebíči

věné části města)? 
„Proč se zmiňujeme o takzvaném vel-

kém obchvatu? Protože tady mám roz-
hodnutí krajského úřadu, které se jmenu-
je Závěr zjišťovacího řízení, kde se píše, že 
je třeba přehodnotit vlivy na životní pro-
středí a zdraví obyvatel,“ poznamenal 
Dočekal.

Doplnil, že věří, že se vysloví dosta-
tečný počet obyvatel, aby k této otázce 
bylo referendum vyhlášeno. Do disku-
ze na toto téma se přihlásil bývalý sta-
rosta Miloš Mašek. Netajil, že i jeho se 
stavba stávajícího plánovaného obchva-

tu dotýká. Připomněl, že se o trase roz-
hodovalo v roce 2003. 

„Když jsou lidé v opozici, toto je vděč-
né téma pro zviditelnění, protože na tyto 
argumenty lidé slyší. Musíme si ale uvědo-
mit, že to, co se podařilo nachystat, je jed-
na z nejlepších variant,“ poukázal Ma-
šek.

Myslí si, že varianty, které budou dál 
od města, nic nevyřeší. „Obchvat vyřeší 
mnohé, ale samozřejmě ne všechno. Má 
však podporu i v souvislosti s možnou 
dostavbou Jaderné elektrárny Dukova-
ny, kdy by se po něm měl na tuto stavbu 

dopravovat materiál,“ zdůraznil Mašek. 
Osobně stávající variantu podporuje, a 
věří, že Třebíči zase tolik neublíží. 

Na jeho vystoupení zareagoval Doče-
kal. „Pan předřečník patrně nikdy neo-
pustil Třebíč,“ konstatoval. Připomněl 
obchvaty například Moravských Budě-
jovic, Chrudimi, Jihlavy, Havlíčkova 
Brodu, Čáslavi, Golčova Jeníkova či 
Kolína. „Neznám žádné město, která by 
mělo naplánovaný obchvat tak, jako Tře-
bíč. Všichni víme, že město obchvat potře-
buje, ale současná varianta není dobrá,“ 
uzavřel Dočekal.  
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Incomingový tým města 
Třebíče, pracující na přílivu 
nových investorů, pozemcích 
pro bydlení a rozvoji cestov-
ního ruchu,  má jako jednu ze 
svých priorit zvýšit ve městě 
počet pracovních příležitostí. 
� Antonín Zvěřina

I z toho důvodu město budu-
je novou průmyslovou zónu v ulici 
Rafaelova, za pekárnou, směrem na 
Velké Meziříčí. Co je v této oblasti 
nového, a jak se záměr vyvíjí? Je po 
průmyslové zóně poptávka? Na to vše 
odpověděl náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina a radní města Třebíče pro 
oblast incomingu Pavel Pacal.

Jak jste daleko s průmyslovou 
zónou?

Vůbec nebylo jednoduché pozem-
ky pro průmyslovou zónu získat. 
Vlastníků bylo několik, a mnozí žijí-
cí mimo Třebíč. Nejdále až v Mosk-
vě. Po vykoupení pozemků se zada-
lo zpracování studie, a v současné 
době se blíží vydání územního roz-
hodnutí. Bylo to obtížnější, než js-
me předpokládali, a já věřím, že již na 
podzim letošního roku se kopne do 

země a začne budování inženýrských 
sítí.

Bude vůbec o zónu zájem? Mapo-
vali jste si nějak situaci na trhu?

Ano, zabýváme se tím systematicky 
již od počátku příprav. Aktivně spo-
lupracujeme i s Czechinvestem. Již 
několik let probíhají jednání s něko-
lika potenciálními investory. Zájem 
mají místní subjekty, i firmy odjinud. 
Mohu říci, že zájem není malý. To 
mne těší. Třebíč potřebuje dostatek 
kvalitních pracovních příležitostí.

Rýsuje se tedy něco konkrétního?
Mám velkou radost, že ano. Do Tře-

bíče míří silný a stabilní zaměstnava-
tel. Jeho zájem je obrovský. V Třebíči 
začne fungovat již od září letošního 
roku. V regionu působí již od roku 
1996, a za tu dobu se vypracoval ve 
velmi uznávaného a spolehlivého 
partnera. Jde o německou rodinnou 

společnost, jež má v Kraji Vysočina 
svůj jediný výrobní závod, a tudíž zde 
vyrábí veškerou svoji produkci. Začí-
nali se 16 zaměstnanci, a postupně 
se vypracovali až na současných 700 
zaměstnanců. Jejich roční obrat činí 
miliardu korun, a potřebují se postup-
ně rozšířit.

O jakou firmu se jedná, a co vyrá-
bí?

Jde o společnost WERA WERK a 
zabývá se výrobou špičkového utaho-
vacího nářadí, tzn. šroubováky, bity 
a další komponenty tohoto odvětví. 
Patří k celosvětové špičce. Zaměst-
nává pouze kmenové zaměstnance, a 
nejede na nepřetržitý provoz. Uplat-
nění u nich najde vysoce i méně kva-
lifikovaná pracovní síla. Své zaměst-
nance si i vychovává, mimo jiné i 
spoluprací se středními školami. Při 
některých činnostech nabízí uplatně-
ní i ženám na mateřské dovolené, či 
aktivním důchodcům.

To vše zní velmi zajímavě. Jak při-
šli na Třebíč?

Kontakt mi zprostředkovala agen-
tura Czechinvest. Od roku 2015 jsem 
s nimi pravidelně jednal a Třebíč jim 
nabízel jako ideální místo pro dal-

ší rozvoj, i s ohledem na jejich dosa-
vadní působení v regionu. A bylo 
to úspěšné. V Třebíči si již pronajali 
halu, a výrobu chtějí rozběhnout už 
na podzim. Mají dlouhodobou vizi, 
a jsou zvyklí na postupné kroky. Rádi 
by v Třebíči vytvořili v horizontu šes-
ti let až 350 pracovních míst.

Kde je vezmou? Na trhu práce 
dnes lidé nejsou.

I toto mají promyšlené. Z detailní-
ho rozboru pracovního trhu vyplý-
vá, že v Třebíči je velké procento lidí, 
jež za prací dojíždějí, třeba až do Jih-
lavy. Chtějí pro ně vytvořit alterna-
tivu. Dále si své zaměstnance chtějí 
postupně vychovávat ze škol.

Míří tedy do průmyslové zóny?
Určitě mají zájem. A já osobně jsem 

přesvědčen, že je to pro město vel-
ká příležitost získat dalšího, silného, 
stabilního zaměstnavatele. Vše bude 
záležet na Zastupitelstvu města, jak o 
prodeji pozemků v průmyslové zóně 
rozhodne. Jsou i další zájemci. Výro-
bu plánuje rozšířit například úspěšná 
třebíčská společnost DOMY DNES. 
Jsem si jist, že vybudování nové prů-
myslové zóny byl krok správným 
směrem a přinese městu další rozvoj.

Do Třebíče míří silný zaměstnavatel

Územní sdružení Českého zahrád-
kářského svazu v Třebíči uspořádalo 
v Domě zahrádkářů na Švabínské-
ho ulici v pondělí 14. května základ-
ní kolo soutěže Mladý zhrádkář. 
Zúčastnily se soutěžící kolektivy ze 
ZŠ Kpt. Jaroše,  ZŠ Horka-Domky, 
ZŠ T.G. Masaryka a ZŠ  Bartuškova 
ul. Dále Kluby  mladých zahrádkářů 
z Červené Lhoty a Mohelna. Sou-
částí klání byl vědomostní test a roz-
poznávání  užitkových i plevelných 
rostlin. 

Vítězové mladší kategorie
1. Simona Čajánková, Klub mla-

dých zahrádkářů Červená Lhota
2. Rebeka Kiesel, ZŠ TG. Masary-

ka Třebíč

3. Michal Štork, ZŠ T.G. Masaryka 
Třebíč   

Vítězové starší kategorie
1. Jana Matyášová, ZŠ Bartuškova 

ul.  Třebíč-Borovina
2. Eliška Navrátilová, ZŠ T.G. 

Masaryka Třebíč
3. Adam Stoklas, ZŠ T.G. Masary-

ka Třebíč 
Vždy první dva z obou katergorií 

také obdrželi i zvláštní ceny za roz-
poznání nejvíce rostlin. Vítězové 
obou kategorií se zúčastní národní-
ho kola této soutěže, které se bude 
konat od pátku 16. do neděle 17. 
června v Šumperku.

 Blažej Bobek
MLADÍ zahrádkáři, jako každý rok, změřili svoje vědomosti v Domě zahrádká-
řů. Foto: archiv svazu

Mladí zahrádkáři pojedou do Šumperku

Nové terénní pracoviště otevřelo v Třebí-
či ekocentrum Chaloupky. Po základnách 
v Zašovicích, Kněžicích, Balinách, Velkém 
Meziříčí, Krátké ve Žďárských vrších a 
Horní Krupé u Havlíčkova Brodu, přibylo 
minulý týden další. 

Na rozdíl od ostatních pracovišť se jed-
ná o ryze zahradní pracoviště, bez zděné 
budovy.

Zahrada u řeky vznikla na místě bývalé-
ho zahradnictví, které  svoji činnost ukon-
čilo před několika lety, a ze zahradnictví se 
stala džungle. 

Největším počinem, který umožní začít 
s výukovými programy, je vybudová-
ní důstojného sociálního zařízení. Kro-
mě toho vyrostl na zahradě stan, aby bylo 
možné ukrýt se před deštěm či sluneč-
ním žárem, a sada vysokých záhonů, kde 
se uskuteční jak výukové programy, tak 
komunitní pěstování zeleniny. 

„Zahrada bude plnit čtyři funkce. Ta 
základní je samozřejmě vzdělávací v rámci 
nabízených programů pro školy, od mateř-
ských škol až po střední školy. Odpoledne 
zde bude fungovat komunitní pěstování 
a péče o zahradu, následuje osvětová - v 
rámci akcí pro veřejnost, a nakonec bude 
působit jako otevřený prostor, kam lidé 
mohou chodit trávit volný čas,“ vysvětlila 
projektová manažerka Iveta Machátová. 

 Nabídku Zahrady u řeky doplňují 
dětský zahradnicko-výtvarný kroužek 
Pupalka a seniorský klub Dobromysl. 
Jejich program probíhá v odpoledních 
hodinách.  Přírodní a zahradní prvky, 
vybudované v rámci projektu, budou 
sloužit všem návštěvníkům zahrady.

Zahrada u řeky se stává zelenou oázou, 
kam lidé mohou chodit za poučením i 
odpočinkem.   -zt-

Pavel
Pacal

Třebíč má vysoké záhony
Čtyři nové invalidní vozíky rozšíří nabídku půjčovny kompenzačních 

pomůcek, kterou provozuje středisko Domácího hospice sv. Zdislavy 
Oblastní charity Třebíč. Zakoupeny byly z výtěžku plesu třebíčských far-
ností. Dar ve výši 20 tisíc korun předal zástupkyním hospice farář Jakub 
Holík, který se účastnil i předání vozíků.

„Náš ples se konal v únoru, a s farníky jsme se ihned domluvili, že výtěžek 
věnujeme na charitativní účely. Konkrétně se rozhodli pro Domácí hospic sv. 
Zdislavy, a nedostatek vozíků byl právě jedním z aktuálně nejpalčivějších 
problémů,“ komentoval rozhodnutí otec Holík. 

„U našich klientů je invalidní vozík velice žádaným sortimentem. Ve chví-
lích, kdy jim dochází síly, jim pomáhá jak ke snadnějšímu pohybu doma, 
tak i při procházkách, cestách za lékařem a podobně. Velice si daru vážíme a 
děkujeme za něj,“ okomentovala dar koordinátorka půjčovny Lenka Kli-
nerová.

Půjčovna umožňuje v případě potřeby klientům hospice dodání 
potřebných pomůcek, jako jsou polohovací lůžka, chodítka, vozíky 
či toaletní křesla a šlapadla. Výhodou je možnost rychlého dodání až 
do domu. Klient tak nepotřebuje větší finanční částky na zakoupení a 
vyhne se tak i delším dodacím lhůtám a podobným průtahům.  -zt-

Výtěžek z plesu pomůže 
Domácímu hospici
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Nová pobočka strojírenského závodu 
Wera Werk v Třebíči
Špička v oboru utahovacího nářadí

Staňte se jedním z nás, 
nepromarněte šanci být 
u zrodu nového provozu.

Hledáme odborníky na pozice (m/ž):
 vedoucí výroby
 pracovník výrobní kontroly
 skladník
 elektroúdržbář
 pracovnice montáže a balení

Začínáme na podzim!

Stabilní zaměstnavatel 
s dlouholetou tradicí 
na Vysočině.

Wera Werk s.r.o.
Žďárského 184
Kožichovice
674 01 Třebíč
Tel. 566 590 824
prace@wera-trebic.cz
www.wera-trebic.cz
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Krajský Všesokolský slet, který 
se konal na třebíčském sokol-
ském stadionu, se po všech strán-
kách vydařil.
� Antonín Zvěřina 

Krajský Všesokolský slet se stal minu-
lostí. Ale účastníci z řad cvičenců, divá-
ků, ale i pořadatelů ho určitě nikdy 
nevymažou z paměti. Mnozí účastní-
ci, kteří diváky bavili na trávníku, se 
již zcela jistě těší na slet příští, který se 
uskuteční za šest let. Tak jsou sokolské 
slety nastaveny. 

Letošní krajský slet se uskutečnil na 
sokolském stadionu v Třebíči, který 
skýtá v Kraji Vysočina nejlepší mož-
nosti pro uskutečnění tak velkolepé 
akce. I když pořadatelé netají, že jeho 
kapacita i možnosti zázemí jsou na hra-
ně, při svém odhodlání by jistě zvládli i 
větší počet cvičenců či diváků. 

Obyvatelé části města, kde se slet 
uskutečnil, budou jistě vzpomínat na 
sobotu 26. května. Už  od rána slyšeli 
ze sokolského stadionu povely, dopo-
ručení, protože se tam konaly poslední 
předsletové přípravy, aby vše dokonale 
klaplo. 

Pietní akt
My se na místo vydáváme krátce po 

poledni, hlavní zahájení je naplánová-
no na čtrnáctou hodinu, ale nás ještě 
láká pietní akt u sochy plk. Švece, po 
kterém krajská sokolská organizace 
nese jméno. První naše kroky ale míří 
na sokolský stadion, kde vrcholí přípra-
vy. Máme možnost zhlédnout některé 
skladby ještě před oficiálním představe-
ním, a musíme konstatovat, že se soko-
lové se svojí úlohou vypořádávají se ctí.  

Naše kroky vzápětí míří do Tyršo-
vých sadů, kde socha plk. Švece, zapá-
leného sokola, připomíná i jeho půso-
bení v Třebíči. Nechybí sokolské vlajky, 
a krátké připomenutí osudů Švece. Ale 
tím celá pieta nekončí. Jsme přece v 
Tyršových sadech, pojmenovaných po 
zakladateli Sokola.

A tak se všichni přesunujeme zhru-
ba o sto metrů dál, kde u reliéfu Miro-
slava Tyrše probíhá podobný obřad, 
jako u sochy plk. Švece. Oba sokolo-
vé měli podobný závěr života, jak říká 
řečník. Oba dva zahynuli tragicky. Plk. 
Švec se zastřelil po rozepři se svými 
vojáky, když bojoval v Rusku v legiích, 
Tyrš zahynul při turistické výpravě v 
Rakousku. 

Co vlastně tyto dvě piety naznaču-
jí? Že si sokolové váží své historie, na 
kterou nyní navazují. To symbolizují i 
historické stejnokroje, a již zmiňované 
vlaky. Přesunujeme se zpátky na stadi-
on. Dolaďují se poslední kroky, aby vše 
mělo svůj řád. Přibližně ve 13.30 hodin 
začíná jedna z nejdůležitějších akcí, pří-

prava na slavnostní příchod všech cvi-
čenců na sokolský stadion. A není to 
žádná jednoduchá záležitost, ale pořa-
datelé vše zvládají s noblesou a klidem. 

Průvod cvičenců
Blíží se čtrnáctá hodina, kdy se má 

dát průvod na cestu. Začátek není jed-
noduchý. Na stadion stejnou branou, 
kterou mají na plochu vstoupit cvičenci 
a hosté, proudí davy diváků. Protože v 
čele průvodu pojedou dva sokolové na 
koních, musí pořadatelé učinit vše pro 
to, aby nedošlo ke zbytečnému zranění. 

Nakonec se daří zvládnout i tyto 
nástrahy, a pochod se dává na cestu. 
Následuje pestrá přehlídka všech cvi-
čenců, od těch nejmenších až po ty nej-
starší. Ze všech vyzařuje stejná radost a 
určitě i hrdost, že se této akce mohou 
zúčastnit. 

Začíná oficiální zahájení sletu, nechy-
bí vyvěšení státního symbolu, vlaj-
ky a sbor Slunko, kromě jiných písní, 
zazpívá i hymnu. Přivítání se dostává 
hejtmanovi Jiřímu Běhounkovi, třebíč-
skému starostovi Pavlu Janatovi, staros-
tovi župy plk. Švece Radku Stejskalovi 
a starostce pořádající třebíčské jedno-
ty Lence Stejskalové. Do Třebíče přijel 
i předseda odboru sportu České obce 
sokolské Petr Syrový.

Jako první se ujal slova Radek Stejs-
kal. Nejprve všechny účastníky z řad 
cvičenců, hostů a diváků na akci přiví-
tal. „Doufám, že se nám letošní krajský 
slet povede, a je až neskutečné, jak rychle 
uteklo šest let od minulého sletu,“ uvedl. 

Připomenul, že v roce 2012 sokolové 
slavili 150. výročí založení organizace. 
„Letos se setkáváme v roce, kdy si připo-
mínáme výročí ještě důležitější, sto let od 
vzniku Československé republiky,“ pou-
kázal. 

Zdůraznil podíl sokolů na vzniku 
samostatného státu. „Nejlépe to vystihu-

jí slova našeho prvního prezidenta Tomá-
še Masaryka. Bez Sokola by nebylo legií, 
bez legií by nebylo svobodného Českoslo-
venska,“ poznamenal.

Poděkování  
Poděkoval za příspěvek Kraji Vysoči-

na a ocenil přístup města Třebíče. „To 
tradičně podporuje Sokol, a letos se stalo 
partnerem pro vybudování sletové brá-
ny,“ naznačil Stejskal. Doplnil, že i tato 
brána symbolizuje připomenutí sokol-
ských sletů, i vznik republiky. „Ta dříve 
bývala součástí všech sletů,“ konstatoval. 
Poděkoval i dalším sponzorům.

Stejskal se pak vrátil k realizaci brány 
a netajil počáteční částečnou skepsi. 
Sokolové oslovili bývalého městského 
architekta Lubora Herzána, a ten oka-
mžitě začal pracovat na návrzích. 

„Osobně jsem se vrátil do dětství, kte-
ré jsem prožil v třebíčském Sokolu. Tam 
nás velice ovlivnily kresby a další symbo-
ly našeho vedoucího a táty Lubora Her-
zána, Jiřího,“ vzpomínal Stejskal. Mys-
lí si, že brána syna má kořeny u jeho 
táty. 

„Na bráně září heslo Ni zisk, ni slávu. 
Věřím, že toto heslo vystihuje podsta-
tu Sokola. Činnost, kterou vykonáváme, 
neděláme pro peníze. Děláme ji proto, že 
nás baví, že ji děláme rádi, a že je prospěš-
ná pro celou společnost,“ nastínil.    

Připustil, že se asi už nikdy nevrátí 
doba, kdy v roce 1947 na třebíčském 
sokolské stadionu cvičilo 2200 cvičen-
ců. „Ale i letošní počet zhruba 800 cvičen-
ců, kteří se sjeli z celého kraje, i okolních 
žup, je pozitivním trendem, a jsme za to 
rádi, že počet cvičenců narůstá,“ zdůraz-

nil Stejskal. 
Těší ho, že velká část cvičenců pojede 

na XVI. všesokolský slet do Prahy, který 
začíná 1. července průvodem městem 
a 5. a 6. července vyvrcholí hromad-
nými cvičeními. Na závěr poděko-
val těm, bez kterých by se taková akce 
nedala uskutečnit: dobrovolníkům a 
všem, kteří se na přípravě podíleli. 

Město podporuje
„Sokol stál neodmyslitelně u zrodu 

republiky, a jsem rád, že je stále mezi 
námi. Město Třebíč si jeho význam uvě-
domuje, a dlouhodobě se snaží Sokol a 
jeho aktivity podporovat. Proto jsme pod-
pořili i tento slet,“ řekl mimo jiné třebíč-
ský starosta Pavel Janata. 

Zdravici pronesli i Syrový a Běhou-
nek. Protože úvod nepatřil jen proje-
vům, ale také dětskému pěveckému 
sboru Slunko, dostalo se i na jeho před-
stavení. Sbor vznikl v roce 1978, letos 
tedy slaví 40. výročí. Postupně vzniklo 
několik oddělení, dnes jsou tři, dva pří-
pravné sbory a koncertní sbor Slunko. 
Jeho řadami za dobu činnosti prošlo 
2500 zpěváků. Sbormistryně Helena 
Nosková stojí v jeho čele od vzniku. Na 
akordeon pak sbor doprovázela Dana 
Fialová. 

A pak už začala pestrá přehlídka skla-
deb, a také nápaditých cvičebních úbo-
rů. A že se skladby líbily, to nejlépe 
dokumentoval potlesk po každé z nich. 
A aby vzpomínky byly trvalé, pohybo-
vali se po ploše kameramani a fotogra-
fové. A pro ještě lepší záběry posloužil 
dron.

Letošní Všesokolský slet se vydařil

VŠESOKOLSKÝ slet začal slavnost-
ním nástupem.

STAROSTA župy Radek Stejskal položil k soše plk. Švece v Tyršových sadech 
květiny.

NA SLETU na pódiu se předvedly mimo jiné mladé třebíčské gymnastky.  
 Foto na stránce: Antonín Zvěřina
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Turisté patří vedle podnikatelů 
a rezidentů mezi hlavní cílové 
skupiny, na které se incomingový 
projekt zaměřuje. „Přes 100 000 
návštěvníků, kteří ročně třebíč-
ské památky navštíví, by si mělo 
z Třebíče odvážet co nejlepší zá-
žitky. Aby si naše město po ná-

Město Třebíč disponuje velkým potenciálem v oblasti cestovního 
ruchu především díky památkám zapsaným na seznamu UNESCO, 
ale i dalším atraktivitám. Podpora rozvoje cestovního ruchu a sou-
visejících aktivit je proto nedílnou součástí projektu Třebíč žije!, 
který funguje již od roku 2014.

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY PROPAGUJÍ 
TŘEBÍČ V ČESKU I V ZAHRANIČÍ

Více informací na
www.trebiczije.cz

Impozantní stavba baziliky je po-
stavena v románském slohu s go-
tickými prvky a patří ke skvostům 
středověkého stavitelství evrop-
ského významu. K nejcennějším 
částem baziliky patří krypta. Židov-
ská čtvrť patří mezi nejkompletněj-
ší v Evropě. Pro čtvrť jsou typické 
úzké uličky mezi domy, veřejné 
průchody, romantická náměstíčka, 
verandy a balkony.
Třebíčské památky UNESCO pro-
pojuje naučná stezka „Po stopách 
opatů a rabínů“, která poodhaluje 
zajímavosti ze života obou nábo-
ženských komunit a návštěvní-
ky seznamuje s nejzajímavějšími 

TŘEBÍČ � 15 LET V ELITNÍ 
SPOLEČNOSTI UNESCO

vratu domů připomínali, vznikla 
série dárkových předmětů s no-
vým atraktivním designem,“ po-
pisuje Pavel Pacal, radní města 
Třebíče a současný náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
regionální rozvoj. „Prvotní pod-
nět ke vzniku originálních dárků 

z Třebíče však vzešel ze strany 
třebíčských podnikatelů, kteří 
se na nás obraceli, když hledali 
pro své obchodní partnery něco 
nového.” 
První čokoládové pralinky s fot-
kou či symbolikou třebíčských 
památek UNESCO nechalo měs-
to Třebíč vyrobit v roce 2016 
a osvědčily se jako originální dá-
rek. V nabídce dárkových před-
mětů je také kravata, hedvábný 
šátek, manžetové knofl íčky, cyk-
listický dres a kalhoty, funkční 
triko, těžítko nebo puzzle s foto-
grafi emi památek UNESCO. 
O předměty je zájem. Využívány 
jsou, jak při návštěvách zahra-
ničních delegací v Třebíči, tak při 
zahraničních cestách zástupců 
místních fi rem i obyvatel. Napří-
klad žáci třebíčských základních 
škol vezli v rámci výměnného 
pobytu v  dubnu 2016 první pro-

pagační předměty do čínského 
Yichangu. 
„Myslím, že luxusní kravata či 
šátek se vzorem inspirovaným 
rozetou třebíčské baziliky uspo-
kojí i náročné návštěvníky,” míní 
Pavel Pacal. „Oblíbené je také 
puzzle. Několikrát se stalo, že 
návštěvníci z různých koutů 
světa společně s děkovným do-
pisem poslali i fotografi i slože-
ného puzzle. O Třebíči tak vědí 
nejen v sousedním Rakousku 
a Polsku, ale i v USA, Velké Bri-
tánii, Slovinsku, Francii nebo da-
leké Koreji.”
Propagační a dárkové předměty 
Třebíče jsou k dispozici pro tu-
risty i další zájemce z Třebíče na 
webu www.trebiczije.cz/darky-
-z-trebice/. 
Některé lze zakoupit v  turistic-
kém informačním centru v  Ná-
rodním domě v Třebíči.

místy a jejich historií. Na stezce je 
možné vidět například Zadní syna-
gogu, která nabízí expozici židov-
ské kultury nebo Dům Seligmanna 
Bauera, který autenticky zobrazuje 
bydlení židovské rodiny v mezivá-
lečném období. 
Město Třebíč ve spolupráci s MKS 
Třebíč připravuje u příležitosti to-
hoto výročí na 14. – 15. června 2018 
odbornou konferenci „Patnáct 
let v  elitní společnosti UNESCO 
(Třebíč 2003-2018)“. Výstava se 
stejným názvem bude ke zhlédnu-
tí od 14. června do 31. července ve 
výstavní síni Předzámčí na zámku 
v Třebíči.

Město Třebíč si v letošním roce připomene již 15. výročí od zá-
pisu významných památek na Seznam světového kulturního 

a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se o baziliku sv. Prokopa a 
unikátní židovskou čtvrť se hřbitovem. Jedním z hlavních důvodů 
pro zápis v roce 2003 bylo soužití a výjimečná tolerance obyvatel 
křesťanské a židovské kultury. 
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V zadní synagoze se usku-
tečnil vzpomínkový akt   
na transporty Židů. 
� Antonín Zvěřina

Dalších sedm stolpersteinů, 
kamenů zmizelých, připomíná 
osudy třebíčských židovských 
spoluobčanů. Jejich oficiální před-
stavení se uskutečnilo v rámci 76. 
výročí transportů Židů z Třebí-
če do Terezína, většiny z nich 
následně do vyhlazovacích kon-
centračních táborů, především do 
Osvětimi.

Dva transporty s označením Av 
a Aw byly z Třebíče vypraveny 18. 
a 22. května 1942. Do koncent-
račního tábora Terezín jimi bylo 
deportováno celkem 1371 Židů 
z města a okolí. Konce války se 
dožilo jen 63 z nich.

Aktu se zúčastnil izraelský vel-
vyslanec v České republice J. 
E. Daniel Meron s chotí, vrch-
ní rabín v České republice Karol 
Sidon s chotí, předseda Židov-
ské obce Brno Joachym Kanarek, 
rabín Menaše Kliment, třebíčský 
rodák Pavel Fried či rodina Herty 
Coufalové. 

Nejprve se účastníci přesunuli 
na jednotlivá místa nových kame-
nů, kde na památku rabín Mena-
še Kliment pronášel modlitbu El 
mole rachamim, v prvním přípa-
dě i v českém překladu. Přítom-
ní také jednotlivá místa ozdobili 
květinami. Následoval pietní akt 
v Zadní synagoze. Úvodní projev 
pronesl starosta Pavel Janata.  

Připomněl, že takové akty ma-
jí velký význam i pro současnost. 
Položil otázku, proč k něčemu 
takovému muselo dojít, co spus-
tilo celý impulz vyhlazování Židů 
v Evropě? Stejně jako další řečníci 
poznamenal, že něco takového se 
již nikdy nesmí opakovat. 

Izraelský velvyslanec Daniel 
Meron vyzdvihl město Třebíč, kte-
rému se daří zachovat ráz židov-
ského města, vzpomínku na jeho 
židovské obyvatele. „Jen bych chtěl 
říct, že stát Izrael nedovolí, aby se 
něco takového jako židovská geno-

cida opakovala kdekoli na světě,“ 
zdůraznil mimo jiné.

Vrchní Rabín Karol Sidon upo-
zornil, že letos uplyne i 70 let od 
založení izraelského státu. „Po 
mnoha staletích se něco takového 
podařilo uskutečnit,“ prohlásil. I on 
zopakoval, že něco tak nelidského 
musí zůstat jen jako memento.

Ke slovu se dostal i Pavel Fried. 
Ten již před rodným domem 
zavzpomínal na svoji sestru. 
„Mohla se zachránit, kdyby si byla 
vzala manžela nežidovského půvo-
du. Ale to ona nemohla rodičům 
učinit,“ poznamenal. 

V Zadní synagoze navázal na 
myšlenku Janaty, proč k tomu 
muselo dojít. Naznačil, že ti, kteří 
odsoudili židovské obyvatelstvo 
k likvidaci, se vlastně nepodíleli 

na vlastním vraždění. Ani ti, kteří 
tvořili umožňující zákony. 

Nevraždili ani ti, kteří v třebíč-
ském gymnáziu sepisovali lidi 
pro transporty. „Všichni jen plni-
li rozkazy. Často se účastním besed 
ve školách, a jsem rád, že mohu 
mladou generaci seznámit s touto 
neradostnou historií. A že o ni mají 
zájem,“ částečně odbočil Fried.  

Pokračoval, že všichni ti lidé 
sice jenom plnili rozkazy, ale i oni 
nesou vinu. Někdo větší, někdo 
menší, ale všichni se na něčem 
velice špatném podíleli. „A proto 
mladým lidem říkám: Když vám 
někdo něco přikáže, třeba rozbít 
výlohu, přemýšlejte, zda je to správ-
né, zda je to přínosné,“ poukázal 
Fried, který vzápětí přiznal, že 
měl připravený zcela jiný projev. 

Třebíč má dalších sedm stolpersteinů

ČTYŘI KAMENY připomínají rodinu Glasnerovu.  Foto: Antonín Zvěřina

PAVEL FRIED u kamene zmizelých, který připomíná jeho sestru. 
 Foto: Antonín Zvěřina

RABÍN Menaše Kliment na kaž-
dé zastávce přednesl modlitbu za 
zemřelé. Foto: Antonín Zvěřina

� David Wittmann (1879-1942, kantor a 
učitel židovského náboženství)

David Wittmann se narodil v roce 1879 v Buda-
pešti, do Třebíče přišel v roce 1920 společně 
s manželkou a synem Vítězslavem z Příbora. V Tře-
bíči bydlel v Židovském Městě č. p. 43 (dnes budo-
va Penzionu u synagogy, vedle turistického infor-
mačního centra). Působil zde jako kantor a učitel 
židovského náboženství. 22. května 1942 byl spo-
lečně s manželkou transportem Aw deportován do 
Terezína, kde 30. září téhož roku zemřel. 

� Berthold Subak (1869-1943)
Berthold Subak se narodil v roce 1869 v Čes-

kých Budějovicích. Jeho manželkou byla Josefína, 
roz. Pollaková, dcera třebíčského rabína Samuela 
Pollaka. Od r. 1901 byl majitelem domu č. p. 20 na 
ulici Leopolda Pokorného, odkud odešel 22. květ-
na 1942 do transportu Aw. Byl deportován do 
Terezína, odtud v prosinci 1943 do Osvětimi, kde 
byl zavražděn. 

� Erika Felixová (1923-1944)
Erika Felixová, roz. Friedová, vyrůstala společ-

ně se svým bratrem Pavlem v obchodnické rodi-
ně v dnešní Nezvalově ulici, kde měl její otec žele-
zářství. Po studiích na střední škole pokračovala 
ve studiu na jazykové škole v Praze, které muse-
la, kvůli zákonu zakazujícímu židům studium, po 
roce přerušit. Po návratu do Třebíče se provdala 
za Arnošta Felixe. Společně s manželem byla 22. 
května 1942 transportem Aw deportována do 
Terezína, a následně do Osvětimi, kde byla v roce 
1944 zavražděna. 

� Emanuel Glasner (1885-1941, obchodník 
se sklem a porcelánem) 

Emanuel Glasner se narodil v roce 1885 v Třebíči, 
kde vychodil základní školu, poté studoval obchod 
ve Vídni. Během první světové války narukoval a 
sloužil na ruské frontě, kde byl zajat. Po návratu 
do Třebíče řídil se svým bratrem Vilémem rodinný 
obchod se sklem. Bydlel v Židovském Městě č. p. 
92, společně se svou manželkou Irmou a dvěma 
dětmi – Hertou a Harrym 

15. srpna 1941 byl Emanuel zatčen, deporto-
ván do Osvětimi, kde byl 12. prosince téhož roku 
zavražděn. 

� Irma Glasnerová (1902-1942)
Irma Glasnerová, roz. Reichová, pocházela 

z obchodnické rodiny. S rodiči a třemi bratra žila 
v Dolní židovské ulici (dnešní ul. Leopolda Pokor-
ného). Po maturitě na třebíčské obchodní akade-
mii procovala jako sekretářka v koželužně rodi-
ny Subaků. Provdala se za Emanuela Glasnera, 
po svatbě se věnovala rodině, starala se o děti a 
domácnost. 22. října 1941 byla zatčena a depor-
tována do Ravensbrücku, kde byla 11. listopadu 
1942 zavražděna. 

� Harry Glasner (1929-1944)
Harry Glasner se narodil Irmě a Emanuelovi 

Glasnerovým v roce 1929. 22. května 1942 byl 
společně se sestrou Hertou deportován do Tere-
zína, a odtud 16. října 1944 do Osvětimi, kde byl 
zavražděn.

� Herta Coufalová (1926-2018)
Herta Coufalová, roz Glasnerová, se narodila Ir-

mě a Emanuelovi Glasnerovým v roce 1926. V roce 
1939 byla přijata na Obchodní akademii, ale 
z důvodu vyloučení Židů ze škol už na ni nenastou-
pila. Společně se svým bratrem Harrym byla 22. 
května 1942 deportována do Terezína, a odtud 
v říjnu 1944 do Osvětimi. Osvobození se dočkala 
v koncentračním táboře Bergen-Belsen, poté se 
několik měsíců zotavovala ve Švédsku. Po návra-
tu do Československa žila nějakou dobu v Zámostí 
v Třebíči, v roce 1947 se provdala za Karla Coufa-
la, s nímž se v roce 1949 přestěhovala do Šum-
perku. Herta Coufalová zemřela v dubnu 2018. 
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S historií Třebelovic a okolí 
seznámil turisty tamní historik 
Karel Kabelka. 
� Antonín Zvěřina

S třebíčskými turisty jsme letos 
vystoupali na Klučovskou horu, a byl 
to opravdový zážitek. Prima zpestření 
prvního dne v roce, zkouška, co tělo 
vydrží, a dobrá parta. Tak není jedi-
ný důvod, proč s turisty nevyrazit na 
nějaký další pochod. Tentokráte se 
necháváme zlanařit k návštěvě jižní 
části okresu, konkrétně do Třebelovic 
a Mladoňovic a jejich okolí. 

Samozřejmě se tam nevydáváme pěš-
ky, jako na Klučovskou horu, to by se 
asi vycházka protáhla na několik dní, i 
při zdatnosti turistů, kterým se chce-
me přiblížit. 

Autobusem tedy míříme do Třebe-
lovic, míjíme Výčapy, Štěpánovice, 
projíždíme Jaroměřice nad Rokytnou, 
Moravské Budějovice, pak už nás čeká 
zpoza okna autobusu prohlídka Jacko-
va, Dědic, Rácovic, a už jsme na návsi 
v Třebelovicích. 

Protahujeme si těla a vítáme se 
s naším průvodcem Karlem Kalhot-
kou. Ztepilý senior třímá v ruce hůl a 
v hlavě má encyklopedii historie loka-
lity. „Je to chodící naučný slovník,“ pou-
čuje nás organizátor pochodu Miloš 
Jílek.  

Na návsi nás zaujme kaplička. „Ta 
pochází z 18. století, a to je bohužel vše, 
co o ní víme,“ přiznává Kalhotka. Při 
opravě oltáře se ale místní dozvěděli, 
že ten byl nově vysvěcen v roce 1903. 
Kaplička je zasvěcená sv. Floriánovi. 

Unikátní památník
Přesunujeme se k poměrně unikát-

nímu památníku obětem z první a 
druhé světové války. „I když tady sna-
ha byla, během první republiky se nikdy 
nepodařilo pomník postavit,“ říká Kal-
hotka. V roce 1935 obec oslovila nově 
vystudovaného sochaře Jaroslava Šle-
zingra z Jemnice, aby studii památníku 
připravil. Ten se původně vyučil tesa-
řem, ale pak studoval sochařinu. Má 
na Vysočině několik významných děl, 
a jedno z nich se nachází i na třebelo-
vické návsi.        

„Návrh se nepodařilo uskutečnit 
z důvodu nedostatku peněz, a pak přišla 
druhá světová válka,“ poukazuje Kal-
hotka. Potřebné peníze se podařilo 

shromáždit až v roce 1948, kdy o rok 
později došlo k jeho usazení a vysvě-
cení.

„To už byl Šlezinger dva dny ve vyšetřo-
vací vazbě, ze které se nevrátil, následně 
byl vězněn v uranových dolech, a zemřel 
v roce 1955 na následky věznění,“ připo-
míná smutný osud sochaře Kalhotka. 

Doplňuje, že pobyt v koncentračním 
táboře zažil i za druhé světové války. 
„Pro poznání bližších podrobností z jeho 
života doporučuji knížku Zaváté šlépěje,“ 
nabádá Kalhotka.

Další zastávku absolvujeme na tře-
belovickém nádraží, které si zahrálo ve 
filmu Stůj, nebo se netrefím. Průvodce 
nás informuje, že do Třebelovic první 
oficiální vlak přijel 8. listopadu 1896. 
Stavbu trati mezi Moravskými Budějo-
vicemi a Jemnicí realizovala vídeňská 
firma za čtrnáct měsíců. Pracovali na 
ní převážně italští dělníci.  

Popravčí místo
Další zastávka, kóta 492 metrů nad 

mořem. Zdá se, že nezajímavé místo. 
Ale ouha, už názvy U katovy luže, či Za 
šibenicí naznačují, že lokalita má svoji 
historii. Jednalo se v dávné minulosti o 
popravčí místo budkovského panství.

Kabelka připomněl, že popravčí mís-
ta tohoto typu byla zrušena za vlády 
Karla VI., otce Marie Terezie. „Datum 
poslední popravy na tomto místě se niko-
mu nepodařilo stanovit. Pravděpodobně 
se uskutečnila někdy v rozmezí let 1745 
až 1750,“ vysvětluje Kabelka. 

Jednalo se o dívku Mařenku z Mla-
doňovic, která v 16 letech odešla do 
služby do Budkova, kde otěhotněla. 
Doma potajmu porodila, a dítě, které 
mělo být údajně mrtvé, rodina pocho-
vala na zahradě. 

„Za necelé dva měsíce byla zatčena a 
byla převezena k výslechu do Budkova, 
a pak předána soudu v Jemnici. Ona vše 
přiznala, tvrdila, že dítě bylo mrtvé, a 
s pohřbíváním že jí nikdo nepomáhal,“ 
vypráví Kabelka. 

Byla převezená na místo, kde stojí-
me, a kde se konala veřejná poprava 
stětím hlavy mečem. Kabelka vypráví i 
o popravě další mladé ženy i o tom, jak 
se našly jejich hroby. Není to nic pro 
slabší povahy, a tak raději pokračujme  
v cestě na nějaké příjemnější historic-
ké místo.  

Dostáváme se k hájovně Na Vráži, 
spadající pod Třebelovice, což byl dří-
ve robotní dvůr. Kabelka připomí-

ná tvrdost roboty, kterou nelibě nesli 
obyvatelé Třebelovic a často se proti 
vrchnosti bouřili. 

Ženská rebelie
„V Třebelovicích se také uskutečni-

la pověstná ženská rebelie. To je rarita v 
celé Evropě,“ dozvídáme se. Muži se do 
vzpoury vůbec nezapojili. „Vrchnost si s 
něčím takovým nevěděla rady, a obrátila 
se na hejtmanství do Znojma,“ vypráví 
Kabelka. Ani tam si s nastalou situa-
cí nevěděli rady a předali záležitost do 
Brna, odkud přijela delegace, ale ani ta 
neuspěla. 

„Celá záležitost se dostala až k císařské-
mu dvoru do Vídně, kde také nevěděli, co 
s tím. A to rakouský zákonný řád byl nej-
dokonalejší v Evropě! Nikdo nevěděl, jak 
postupovat proti vzpouře, kterou vedou 
ženy,“ usmívá se Kabelka.  

Nehledě k tomu, že v té době ženy 
byly buď těhotné, a nebo kojily, a ty se 
nesměly ani vyslýchat. Až když Vídeň 
povolila vojenskou asistenci, podaři-
lo se tuto rebelii bez následků ukončit. 
„Nakonec to odnesli dva vybraní třebelo-
vičtí muži, jeden z nich byl vdovec, takže 
s tím vlastně neměl vůbec nic společného,“ 
směje se Kabelka.    

Proč Na Vráži? Jedná se o kultovní 
slovanské pohanské místo o stejném 
názvu, kde podle pověstí i straší. Přes 
nejvyšší bod turistického pochodu, 
kde Miloš všechny občerstvuje ze své-
ho zbrojního pasu maličkou kořaličkou 
na povzbuzení, se dostáváme do místa,  
kde obdivujeme dřevěné sochy na bře-

zích rybníků; zejména mořská panna s 
bujnými vnadami vyvolává pozornost.

Další zastávka - osada Tři koroptve. 
Čtyři stavení patří pod Mladoňovice. 
„Přesné datum vzniku se neví, ale prame-
ny uvádějí, že když Jan Lucemburský táhl 
na hrad Sádek, že se mu v těchto místech 
podařilo na jedno natáhnutí kuše zastřelit 
tři bílé koroptve,“ naznačuje Kabelka.  

Konec roboty
Přecházíme k rozložité lípě mezi Mla-

doňovicemi a Lhoticemi. „Odtud nastu-
povali lidé z Mladoňovic a dalších obcí na 
robotu. Traduje se o ní, že ji v září roku 
1848, na oslavu konečného zrušení robo-
ty, zasadil jeden obyvatel ze Tří Koropt-
ví,“ poukazuje Kabelka. 

Obec Mladoňovice nejvíce prosla-
vila osobnost Petra z Mladoňovic, 
který doprovázel Jana Husa do Kost-
nice. Proto má na návsi památník, 
bohužel muzeum nám svoje dveře 
neotevřelo. Obdivujeme ještě sochu 
svatého Floriána a vracíme se zpátky 
do Třebelovic. 

Musíme počkat na autobus, který 
nás odveze zpátky do Třebíče. Čas 
trávíme v příjemném venkovním 
prostředí hospody U Valů. To už s 
námi tráví čas i paní Kabelková, a je-
jí muž přidává jednu neuvěřitelnou 
historku za druhou, nyní už ne z his-
torie, ale ze svého života. V duchu si 
říkáme: Nejen chodící encyklope-
die, ale takový třebelovický Menšík! A 
pro upřesnění: z obsáhlého vyprávění 
jsme vybrali pouze střípky.

S turisty jsme navštívili jih okresu

V POPŘEDÍ Miloš Jílek, hlavní organizátor výletu. Foto: Antonín Zvěřina 

KAREL KABELKA má historii regionu v malíčku, byť má nyní vztyčený uka-
zováček. Foto: Antonín Zvěřina

TURISTKY v Mladoňovicích u památníku Petr z Mladoňovic.
  Foto: Antonín Zvěřina
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Richard Horký získal
nejvyšší podnikatelské ocenění

Merkurova medaile byla zavedena 
v roce 2013 u příležitosti 20. výro-
čí založení HK ČR a stala se následně 
nástrojem oceňování osobností, pod-
nikatelů, institucí a organizací včetně 
měst a obcí, které přispěly k podpoře 
podnikání a činnosti HK ČR. Medailí 
jsou oceňováni také dlouhodobí komo-
roví pracovníci. Kromě zlaté varianty 
se udělují i stříbrná a bronzová. Medai-
le je pojmenována po římském bohu 
obchodu Merkurovi, který se stal sym-
bolem pro komorové hnutí po celém 
světě. Merkurovo jméno je odvozováno 
od latinského merx, tedy „zboží“, což 
se přeneslo i do dnešních jazyků (např. 
komerce nebo ang. merchant, fr. com-
merçant či marchand, šp. marchante 
= obchodník). Merkurův chrám v Římě 
vznikl v roce 495 př. n. l. během hos-
podářské krize a s ním byla založena i 
první obchodní komora na světě – Viri 
Mercuriales. Merkurův svátek se slavil 
při přepočtu na náš kalendář 15. květ-
na, tedy přesně v den, kdy HK ČR udě-
luje Merkurovy medaile.

Merkurova medaile udělená Richardu 
Horkému. 

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, Richard Horký a prezidentka Svazu obcho-
du a cestovního ruchu ČR Marta Nováková, která je zároveň členkou představen-
stva HK ČR.  Zdroj: Úřad HK ČR

Richard Horký převzal zlatou Merkurovu medaili přímo od prezidenta Hospo-
dářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. Zdroj: Úřad HK ČR

Třebíč / Ostrava – V České repub-
lice není prestižnější podnikatelská 
cena než zlatá Merkurova medai-
le. Tu uděluje Hospodářská komora 
ČR (HKČR), podle níž toto ocenění 
dokládá, že její držitel je význačnou 
osobností, která se nesmazatel-
ně zapsala do historie Hospodářské 
komory, pomáhá šířit její dobré jmé-
no a zvyšuje prestiž podnikání nebo 
řemesel v České republice i v zahra-
ničí. Od 15. května 2018 jeden ze zla-
tých Merkurů patří i na Třebíčsko, a 
to díky Richardu Horkému, který ji 
v ostravském Clarion Congress Hote-
lu převzal z rukou prezidenta HK ČR 
Vladimíra Dlouhého.

Richard Horký splňuje požadavky na 
udělení ceny hned několikanásobně, 
protože je díky své firmě TTS nejen 
jedním z nejvýznamnějších podnika-
telů v Třebíči, ale zároveň je i předse-
dou představenstev Okresní hospodář-
ské komory Třebíč (OHK) a Krajské 
hospodářské komory Kraje Vysoči-
na (KHK). I z toho důvodu Vladimír 
Dlouhý posléze Horkému prozradil, 
jak je osobně velice rád, že mu zlatého 
Merkura mohl předat.

„Pro mě je tato cena velkým uzná-
ním mých aktivit. Už přes dvacet pět 
let intenzivně podnikám, ale když se 
ohlédnu za tím, co vše se mi podařilo 
vybudovat, vždy mě to naplní novou 
energií. O to více mě těší, že stejně 
to vše vidí i kolegové z Hospodářské 
komory ČR včetně pana prezidenta 
Dlouhého,“ říká Richard Horký. „Mer-
kur byl bohem obchodu, Hospodář-
ská komora ČR má jeho křídla proto 
i ve znaku. Jsem moc rád, že při mně 
Merkur celou tu dobu stál a že se mi 
v obchodování a podnikání daří. A že 
mě to stále baví, zvláště když vidím, že 
to přináší i užitek a radost nejen mně, 
ale i mnoha lidem v regionu.“

Nejen energetika,
ale i domy

Horkého podnikatelské úspěchy 
odráží samotný příběh firmy TTS. Ta 
vznikla bez nadsázky v garáži na začát-
ku 90. let, kdy Richard Horký spo-
lu s Josefem Jelečkem začali budovat 
firmu Tedom a vyrábět kogenerační 
jednotky. U energetiky Horký zůstal, 
zaujaly ho však obnovitelné zdroje, a 
to zejména výroba tepla z biomasy. V 

Třebíči v rámci své firmy TTS postup-
ně přebudoval celou teplárenskou sou-
stavu, kdy odstavováním jednotlivých 
malých sídlištních plynových kotelen 
pomalu přecházel na soustavu zásobo-
vání teplem, o kterou se starají tři velké 
teplárny – Sever, Jih a Západ.

„Západ stojí v Borovině u areálu býva-
lé borovinské továrny. Tam topíme jen 
dřevní štěpkou, ostatní dvě, které najde-
me u výpadovek na Velké Meziříčí a 
Dukovany, jsou větší a spalují jak štěp-
ku, tak i slámu,“ říká Richard Horký. „V 
Třebíči topíme biomasou z 90 %, zby-
tek připadá na zmíněnou kogeneraci, 
což je společná výroba tepla a elektřiny. 
Díky tak velkému množství biomasy, 
které v Třebíči při vytápění zpracovává-
me, se Třebíč dostala na českou špičku 
ve využívání obnovitelných zdrojů. To 
samozřejmě prospívá nejen životnímu 
prostředí v Třebíči, ale i zdejší ekono-
mice.“

Štěpka i sláma totiž pocházejí od 
místních dodavatelů, takže díky tomu 
v regionu ročně zůstává asi 50 milionů 
korun. Prospívá to i peněženkám Tře-
bíčanů, kteří za teplo platí jednu z nej-
nižších cen v republice.

Aktivity Richarda Horkého se ale 
netýkají pouze energetiky a už vůbec 
nezahrnují jen Třebíčsko. Úspěšně 
se rozvíjí jeho činnost v oblasti deve-
lopmentu, což nejlépe dokládá celá 
čtvrť rodinných domů, které postavil 
v třebíčské lokalitě Na Kopcích, nebo 

revitalizace bývalé obuvnické továrny 
v Borovině, kde je jedním z hlavních 
investorů. Od roku 2000, kdy se „fab-
rika“ začala měnit na rezidenční čtvrť, 
sem Horký investoval stovky milionů 
korun.

Slovensko a Čína
Podnikání Richarda Horkého už 

dávno překročilo hranice země, při-
čemž největší zahraniční akvizice při-
šla před třemi lety, kdy na Slovensku 
vstoupil do společnosti Národná ener-
getická, a. s.

„Ta je slovenskou jedničkou ve výro-
bě tepla z biomasy a v současné době 
dodává teplo do deseti měst. Mezi ně 
patří i Trebišov, kde jsme investovali 
zhruba čtvrt miliardy korun do kom-
pletní modernizace tamního tepelné-
ho hospodářství,“ vysvětluje. „Toho si 
všimla i Evropská komise, která ten-
to projekt loni ohodnotila nejvyšším 
energetickým evropským oceněním v 
oblasti ekologie.“

Hospodářská komora si všimla i 
Horkého expanze na Dálný východ, 
zejména do východočínské provincie 
Heilongjiang, která má zájem o kom-
pletní přechod na vytápění bioma-
sou, a také ocenila jeho společenskou 
odpovědnost a filantropistickou čin-
nost.

Podpora nemocnice
a boj za jádro

„Richard Horký se svým pracov-
ním nasazením podílí na rozvoji měs-
ta Třebíč, okresu Třebíč i celého kraje. 
Inicioval také projekt Třebíč – ostrov 
života, který z třebíčské nemocnice 
vytvořil de facto krizovou nemocnici 
pro celý Kraj Vysočina. Významná je 
jeho spolupráce s místní samosprávou, 
školami a se zdravotnictvím a dále také 
jeho velká angažovanost v zachová-
ní a obnově jaderné energetiky v Kra-
ji Vysočina,“ uvedla porota, která roz-
hodovala o udělování Merkurových 
medailí.

„Tohle je přirozená věc, je to nemoc-
nice pro všechny Třebíčany. Nejedná 
se jen o přístroje, na které jsme při-
spěli, ale hlavně o to, že nemocnice 
je díky projektu Třebíč – ostrov živo-
ta opravdu samostatným subjektem, 
který může být energeticky nezávis-
lý například v případě dlouhodobého 
výpadku elektřiny. Nikdo si to nepřeje 
a pevně věřím, že nikdy k této situaci 

nedojde, ale vždy je lepší být na takové 
nepříjemné události připraven. Jsem 
proto rád, že při projednávání podob-
ných projektů s nemocnicí, městem či 
krajem vždy najdeme společnou řeč,“ 
představuje tyto aktivity Horký.

Spolupráce se školstvím se odvíjí 
zejména v technické rovině. Richard 
Horký řadu let podporuje technické 
vzdělávání od těch nejmenších dětí až 
po středoškoláky, kteří pak mají dob-
rou průpravu k tomu, aby pracovali ve 
zdejších strojírenských firmách včetně 
jaderné elektrárny. Mimo to vybudo-
val i Ekotechnické centrum Alternátor, 
jehož expozice jsou zaměřeny zejména 
na energetiku.

„V poslední době obrovské množství 
energie i času věnuji prosazování 
výstavby pátého bloku jaderné elek-
trárny. Se svými kolegy z řad z Ener-
getického Třebíčska, podnikatelů i 
veřejné správy jsme si vědomi, že je 
to naprosto klíčová záležitost, kte-
rá ovlivní náš region na celá desetile-
tí. Raději si ani nepředstavuji, co by 
se stalo, kdyby výstavba pátého bloku 
neprošla a elektrárna by se po skonče-
ní životnosti stávajících bloků zavře-
la. S tím by se samozřejmě dostaly do 
problémů i firmy na ni navázané, které 
by přišly o klíčové zakázky. Třebíčsko i 
kraj by určitě zchudly, nezaměstnanost 
by narostla obrovskou měrou,“ zamýšlí 
se Horký.



STRANA  16 TN - ČERVEN 2018Bydlení

Během deseti let vývoje se z třebíč-
ské � rmy DNK system stal přední český 
výrobce stavebního systému pro dřevo-
stavby. O úctě ke dřevu, o tom, proč stále 
stoupá zájem o dřevostavby, a o plánech 
do budoucna jsme si povídali s ředitelem 
Milanem Pekárkem.

DNK system je spojován s  � rmou 
Domy D.N.E.S., koneckonců sídlíte ve 
stejném areálu v průmyslové zóně na 
Hrotovické ulici v Třebíči. Někteří za-
měňují DNK system s Vazníky D.N.K. 
Vysvětlete nám, jak to tedy je. 

Začnu od začátku. Společnost Domy 
D.N.E.S. založila v roce 2008  dceřinou 
� rmu Vazníky D.N.K. K příhradovým 
vazníkům stále více přibývala výroba 
celostěnových panelů, což je základ pro 
konstrukci dřevostavby. Hledali jsme 
proto nový název. A tím je DNK system. 
Navíc jsme se osamostatnili od společ-
nosti Domy D.N.E.S. 

A teď nám řekněte, čím vším se 
DNK systém zabývá.

Jsme výrobci prefabrikátů, což jsou pa-
nely a vazníky. Dodáváme krovy.  Kromě 

výroby se také věnujeme montáži. Takže 
stavíme celou hrubou stavbu pro dřevě-
ný rodinný domek. Partnerům, kteří od 
nás odebírají, dodáváme přesné návody, 
jak stavbu dokončit. A to je právě DNK 
system. Osm let takto my a naši partneři 
stavíme  domy, je to osvědčený systém. 
A velmi jednoduchý. Je vhodný i pro stav-
bu svépomocí. 

Mluvíme o DNK systemu, co to 
vlastně je za zkratku?

Zkratka DNK znamená dřevěné nos-
né konstrukce. Vychází to z původního 
názvu � rmy. Zkratka je výstižná pro celý 
náš systém, proto jsme to upravili a vznikl 
DNK system. 

Pojďme do výroby. Odkud berete 
dřevo? 

Na panely používáme sušené hoblova-
né dřevo od výrobce z Vysočiny. Vazníko-
vé řezivo vozíme z českých pil. 

A co se děje potom? 
Vše funguje přes počítač. Je to součást 

dnešní doby.  Tady je potřeba si dát pozor. 
Počítač dělá jen to, co mu zadáme. A zde 

je to o zkušenostech lidí, kteří informace 
do počítače zadávají. Na výrobu vazníků 
používáme český program TRUSS a na 
výrobu panelů německý program SEMA. 
Když to zjednoduším, tak pila nařeže to, 
co jí program řekne. Dále to pak chlapi na 
hale složí podle plánů. Jen pro představu, 
jeden počítačový program vyjde zhruba 
na 400 000 Kč.

Bez projektantů to však nejde…
Máme tým projektantů, kteří vyřizují 

stavební povolení, a další tým dělá výrob-
ní dokumentace. Na každé střední škole 
vás naučí připravit projekty pro stavební 
povolení, ale u nás si zaškolujeme každé-
ho, kdo řeší výrobní dokumentaci. Napří-
klad ale brněnská Mendelova univerzita 
vyučuje programy pro dřevostavby. 

Kolik hrubých staveb jste napří-
klad vloni vyrobili? 

Celkem čtyřicet. My vyrábíme DNK 
systém a koncovým zákazníkům říkáme, 
že si mohou vybrat � rmu nebo živnost-
níky, kteří jim dostaví dům do konce. To 
znamená včetně elektřiny, vody a dalšího. 
Když to shrnu, tak my vyrábíme hrubou 

stavbu z kvalitních materiálů, máme cer-
ti� kované panely a za svými výrobky si 
stojíme. Jsou požárně odolné, ekologicky 
šetrné, šetří provozní náklady a jedná se o 
velmi rychlou stavbu při dodržení přísné 
stavební kázně. 

Co to podle vás je přísná kázeň? 
Naše výrobky jsou přesné. Zakládáme 

si na tom, že každý díl je precizně zpraco-
vaný. I to, co nejde vidět. Úcta ke dřevu  
a přísná kázeň je právě o tomto.

Zájem o dřevostavby stále stoupá. 
Je to dáno především tím, že do dvou 
dnů stojí na pozemku hrubá stavba. 
Jaké máte plány do budoucna? 

V současné době vyrábíme panely 
a  vazníky v jedné hale. Do pěti let by-
chom chtěli postavit novou výrobní halu 
v průmyslové zóně Rafaelova v Třebíči. 
Chceme zintenzivnit spolupráci se ško-
lami v regionu a „vychovat“ si budoucí 
pracovníky. Máme u nás skvělou partu 
pracovníků a na tom chceme dále také 
pracovat. Lidé mají chodit do práce s  ra-
dostí a vědět, že jejich práce má smysl. 

/
 /

Máte zájem o tuto pozici?
Váš životopis zašlete na e-mail: 

prace@dnksystem.cz
popřípadě volejte tel.:

+420 568 423 350
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Fejeton

Jak jsme bydleli tenkrát
Ať si kdo chce co chce říká, dětství je krásné období. Kdybych byl nyní ještě dítě, 

bydlel bych v rodném domě nikoli v obytné části, ale v takzvané prádelně. 
Bydleli jsme na venkově a každé jaro o pouti, tedy na svatého Marka, jsme se 

stěhovali na dvorek. Do malé místnůstky, které se říkala prádelna, protože se tam 
kromě jiného i pralo. Ale i vařilo, jedlo i koupalo. Tato rozkošná místnůstka o roz-
měrech zhruba čtyři a půl krát dva a půl krát metrů se stala pro naši čtyřčlennou 
rodinu letním útočištěm. 

Do ložnice jsme chodili akorát přespat, jinak se nás život odvíjel tam, samozřej-
mě na dvorku a a na zahradě. V případě deštivého počasí nám přístřeší poskytl 
průjezd. 

Když mělo léto svůj zenit za sebou a na dvorek, na zahradu, ba i do průjezdu se 
dral chlad, nepovolili jsme. V prádelně jsme vždy vydrželi až do císařského posví-
cení, tedy do třetí neděle v říjnu. V prádelně se topilo v kamnech a my se kolem nich 
krčili jako kuřata kolem kvočny. Pak umýt ve vaničce a rychle přeběhnout do ložni-
ce a zabubat se pod peřinu, aby tam nepronikl ani chloupek chladu. 

Tak jsme prožívali dětství a přes zimu se těši-
li, no jako malá děcka, kdy opět nastane ta 
chvíle a my se přestěhujeme do prádelny. 

Jó, to bylo ještě v dobách, kdy počasí mělo svůj řád a dodržovalo všechna roční 
období. Byly výjimky, ale velice malé. Jaro bylo jaro, léto bylo léto, podzim byl pod-
zim a zima byla zima. 

To dávno už neplatí. 
Když to tak vezmu, tak bychom se nyní do prádelny stěhovali někdy v půli břez-

na a do obytného stavení se navraceli patrně až na Vánoce. 
Vlastně je tak trochu škoda, že dětství uteklo někam do vzpomínek. Bylo by to 

příjemné Velikonoce už trávit na dvorku, stejně jako pouť. Čas se vrátit nedá, vzpo-
mínky zůstávají. 

Ale ještě k tomu počasí, kdy vlastně máme jenom dvě roční období: zimu, no spíše 
polozimu, a léto, ono to tase není až tak od věci. My starší máme přece teplo rádi. 
Už vidím ty zvednuté pěstičky svých vrstevníků a vícevrstevníků, tedy lidí starších. 

Co mi to chceš nakukat? volají s hněvivým výrazem v tváři. My že máme rádi 
tropy?! Tak to ani náhodou. Takže bych se měl částečně zastydět a přiznat, že ani 
já tropy rád nemám. 

Myslím si, že ani stát nemůže mít rád tropy, zvláště v době, kdy krajina trpí 
nedostatkem vody. A co se jí při tropech vyplýtvá. Zvýšený přísun tekutiny, kdy 
lékaři doporučují vodu, ale i časté sprchování, které taky něco ze zásob vody ubere. 

A tak ještě něco. Když je v zimě teplo, můžeme si lebedit, že ušetříme za topení. 
Ale to jsem se od původní myšlenky dostal někam daleko, do jiných končin mozko-
vých závitů.     –zt- 
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Letos uplyne sto let od vzniku 
Československé republiky. Tře-
bíčské noviny se v anketě ptají 
městských zastupitelů, kterou 
událost pro Třebíč, pro jeho roz-
voj, či naopak, a pro jeho obyva-
tele považují za těchto sto let za 
zásadní. Osloveni byli všichni 
zastupitelé. 

Milan Zeibert, Břehy
Z období první republiky je to 

výstavba Vaňkova vodovodu, ze sedm-
desátých a osmdesátých let vznik prs-
tence panelových sídlišť pro pracov-
níky jaderné elektrárny. Tehdy se z 
pětadvacetitisícové Třebíče, v níž se 
všichni znali, stalo jiné město. 

Jeho součástí je bohužel nezhojitelná 
jizva v podobě silničního průtahu. Jako 
náplast za vybourání části historického 
centra berme uznání jedinečnosti jeho 
zbývajících částí za dvanáctou českou 
památku UNESCO.

Rostislav Štork 
– Třebíč Občanům

Pro nás v Borovině mělo největší 
význam BOPO, bohužel pak i ukonče-
ní provozu se na naší čtvrti podepsalo. 
Ale pro Třebíč jako celek lze těžko na-
jít něco významnějšího, než výstavbu 
a provoz jaderné elektrárny. Dukovan-
ská elektrárna vedla k zásadnímu ná-
růstu počtu obyvatel, k výstavbě sídlišť 
a zvýšení významu města.

Petr Vašíček, ČSSD
Největší událostí byl jistě samot-

ný vznik Československé republiky. 
Vznik republiky měl zásadní vliv na 
rozvoj země a průmyslu. Z provinč-
ního města se postupně stává město 
průmyslové. 

Dochází k dalšímu rozvoji obuvnic-
kého průmyslu Karlem Budischow-
ským, s následným odkupem zlín-
ským podnikatelem Tomášem 
Baťou. Ten zde vybudoval moderní 
prosperující závod. Jistě důležitým 
historickým mezníkem bylo i ukon-
čení druhé světové války. V pováleč-
ném období se ve městě rozšiřuje 
strojírenský průmysl. 

Byl zde vybudován závod ZMS, 
později Elitex Třebíč a závod 1. 
brněnské strojírny. Další etapu roz-
voje města odstartovala výstavba JE 
Dukovany, kdy došlo k razantnímu 
nárůstu počtu obyvatel. JE Dukova-
ny je i nadále největším zaměstnava-
telem v regionu. 

Po r. 1989 nastalo důležité obdo-
bí demokracie, ale i nechvalně pro-
slulé privatizace, včetně rozdělení 
republiky. Jsem zastáncem jednotné-
ho státu, za který byli mnozí ochot-
ni položit i život. Privatizace je 
samostatnou kapitolou. Považuji ji 
za vytunelování majetku. Je spoje-
na například se zánikem společností 
BOPO a Elitex. Závod BOPO Tře-
bíč měl 5 000 zaměstnanců a Elitex 
Třebíč 2 000 zaměstnanců. S takto 
velkým úbytkem pracovních míst se 
městu dosud nepodařilo vyrovnat. 
Věřím, že dalším mezníkem rozvo-
je města bude dostavba JE Dukovany, 
spojená s příchodem dalších investo-
rů. 

Vladimír Malý, ČSSD
Při oslavě tak významného výročí, 

jako je sto let od vzniku Českosloven-
ské republiky, se jistě zaslouží i vzpo-
menout na osoby, které se o tuto udá-
lost právě zasloužily. Nemyslím tím jen 
ty nejvýznamnější, jako byli pan presi-
dent Masaryk či Beneš.

Myslím tím i spoustu občanů z Tře-
bíče a okolí, kteří bojovali a položili své 
životy v legiích, podporovali vlastenec-
tví a svou statečností přispěli ke vzniku 
Československé republiky. Radnice se 
chystá toto výročí důstojně oslavit, a já 
pevně věřím, že se oslavy budou obča-
nům líbit. A nyní k dotazu.

Bydlím už dlouhá léta v Třebíči, a 
jsem přesvědčen, že právě pro Třebíč 

bylo od vzniku republiky zásadní roz-
hodnutí Tomáše Bati odkoupit budo-
vy společnosti Karla Budischovského, 
kde byla koželužna, a později výrobna 
kožených výrobků. Tomáš Baťa budo-
vy odkoupil v roce 1931 a do pěti let 
přistavěl další výrobní haly, a také tzv. 
baťovské domky pro zaměstnance. 

V Baťově továrně našly práci tisíce li-
dí, v době svého největšího rozmachu 
jich závody zaměstnávaly 5 tisíc. Došlo 
také k nárůstu počtu obyvatel, po roz-
šíření výroby přibylo Třebíči více než 
3 tisíce obyvatel. Jsem moc rád, že are-
ál v Borovině, po zániku firmy BOPO, 
nyní dostává nový smysl, že se zde 
staví byty pro lidi, jsou zde podniky a 
zaměstnavatelé. Prostor už není pou-
hým chátrajícím brownfieldem, ale 
vrátil se sem život. 

Další zásadní událostí nejenom 
pro Třebíč, ale pro celou Vysočinu, 
byla určitě výstavba jaderné elektrár-
ny Dukovany v 80. letech minulého 
století.  Elektrárna nejenže potřebu-
je odborné zaměstnance a dává práci 
tisícům lidí z okolí, ale je také význam-
ným dodavatelem elektrické energie 
pro naši republiku i do zahraničí.

Pavel Janata, KDU-ČSL
Když pominu ty nejzásadnější věci, 

jako je právě vznik naší republiky, 
posílení národní hrdosti a vlastenectví 
přímo před sto lety, nebo negativní vli-

vy za druhé světové války, a zaměřím 
se na naše město, ten největší význam 
pro rozvoj města, a tím i pro samotné 
jeho obyvatele, má stavba jaderné elek-
trárny v Dukovanech. 

Před rokem 1919 žilo v Třebí-
či kolem 12 tisíc obyvatel, až v šede-
sátých letech se číslo vyhouplo nad 
dvacet tisíc. Hned na začátku stavby 
v roce 1978 se počet obyvatel zvýšil o 
šest tisíc, a při dostavbě čtvrtého blo-
ku v roce 1987 měla Třebíč už 37 tisíc 
obyvatel. Já tedy považuji elektrárnu v 
Dukovanech za nejzásadnější událost 
pro celkový rozvoj Třebíče. Z malé-
ho, ospalého města se s touto stavbou 
stala skutečná metropole jihozápadní 
Moravy. 

Elektrárna, ať přímo nebo nepří-
mo, zajišťuje práci pro 3 tisíce lidí z 
Třebíče a okolí a - což je také velmi 
důležité - uplatnění zde najdou hlav-
ně středoškoláci a vysokoškoláci.  Za 
další, neméně důležitý přínos elekt-
rárny považuji vyšší životní úroveň 
v regionu, a v návaznosti na vyšší 
mzdy v elektrárně také větší kupní 
sílu. Proto jsem přesvědčen, že také 
plánovaná výstavba pátého bloku v 
Dukovanech, kromě významu pro 
národní energetickou bezpečnost, 
bude dalším důležitým milníkem v 
dějinách našeho města.

Naďa Dobešová, ČSSD 
Velmi významnou a zásadní udá-

lostí pro město Třebíč byla dle mého 
názoru výstavba Jaderné elektrár-
ny Dukovany v období let 1978 až 
1987. V této době došlo k velké-
mu nárůstu počtu obyvatel, spolu 
s výstavbou rodinných domů a vel-
kých panelových sídlišť, kde z velké 
části našli domov zaměstnanci této 
významné energetické stavby. Z malé-
ho okresního města, které bylo do té-
to doby známo hlavně výrobou obuvi, 
se stalo významné centrum západní 
Moravy a okresu Třebíč.

Jan Burda, „volba TR“
Významných událostí by se v Třebíči 

za posledních sto let našlo jistě bezpo-
čet. Já osobně považuji pro naše město 
za zcela zásadní hned dvě.

Na prvním místě bych jmenoval 
celou sérii kroků, které vedly k záchra-
ně Zámostí, a následnému zápisu Tře-
bíče na seznam UNESCO.

Považuji za obrovský počin, že se 
podařilo zastavit plány na celkovou 
asanaci čtvrti a výstavbu paneláků. To, 
že se podařilo židovské město v roce 
1990 vyhlásit jako památkovou zónu, 
a v roce 2003 zapsat na seznam UNE-
SCO, je skvělé. Když si vzpomenu, že v 
synagoze byl sklad zeleniny… Je úžas-
né, že ze Zámostí je zase „živá“ a turis-
ticky atraktivní čtvrť, plná kultury a 
zajímavých akcí. Myslím, že je nezbyt-
né se této čtvrti věnovat i v budouc-
nu, aby zůstala tak zajímavým místem, 
jako je dnes.

A tou druhou událostí je pro mě 
výstavba jaderné elektrárny v Duko-
vanech. „Jaderka“ přinesla do Třebí-
če bezpočet nových pracovních míst, 
výstavbu celé nové čtvrti, a další rozvoj 
na všech úrovních života města. Jsem 
přesvědčen, že za dostavbu dalších 
bloků elektrárny je nezbytné bojovat 
na všech úrovních.

Pavel Pacal, Pro Třebíč
V rámci stoleté historie českoslo-

venské republiky vidím několik zásad-
ních událostí pro rozvoj Třebíče. Mezi 
pozitivní řadím dvacátá a třicátá léta 
minulého století, kdy nastal ekono-
mický, kulturní a společenský rozvoj 
města, pod vedením starosty Vaň-
ka. V té době navštívil město i prezi-
dent T. G. Masaryk. Koželužské závo-
dy Budischowského zakoupil Tomáš 
Baťa a nastartoval tak rozvoj městské 
části Borovina. 

Byly bohužel i události negativ-
ní. Během 2. světové války došlo k 
deportaci třebíčkých Židů do koncen-
tračních táborů, což vedlo k zániku 
židovské komunity, jež byla po staletí 
nedílnou součástí města. 

Zásadním způsobem ovlivni-
la v sedmdesátých letech život měs-
ta výstavba vodní nádrže Dalešice a 
jaderné elektrárny Dukovany. Počet 
obyvatel se díky tomu téměř zdvojná-
sobil a došlo k velkému stavebnímu 
rozmachu. 

V novodobé historii města patří mezi 
významné události záchrana pamá-
tek a jejich následný zápis na seznam 
UNESCO. Sportovní život v Třebíči 
zásadním způsobem ovlivnilo založení 
hokejového klubu, dnešní Horácké 
Slavie. Hokej se stal ve městě sportem 
číslo jedna a vychoval mnoho genera-
cí hráčů, z nichž mnozí to dotáhli až na 
nejvyšší světovou úroveň.   -zt-

NOVÁ sídliště obklopila město Třebíč. Foto: Antonín Zvěřina 

Jaderná elektrárna změnila vzhled města

Anketa 
ke 100. výročí 

vzniku ČSR
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Z BABIČČINA DVOREČKU 
DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA
SETKÁNÍ S DOMESTIKOVANÝMI ZVÍŘATY 

EVROPY, ASIE, AFRIKY A JIŽNÍ AMERIKY

WWW.ZOO-VYSKOV.CZ

ZOOPARK VYŠKOV

Dinosauří rodinky letos poprvé našim návštěvníkům představují své potomky. Přijďte si i vy 
udělat selfíčko s dinosauří drobotinou, obdivujte tři mladé Tyrannosaury při jejich hrách, 
roztomilé Apatosaury, právě narozené Stegosaury a mnoho dalších. V DinoParku Vyškov 
rozhodně nepřehlédnete třicet  metrů velkého Argentinosaura, největší robotický 

model, které u nás můžete od letošního roku vidět. To a mnohem více na vás čeká...

Na místě původního dvora Mit-
trowských v blízkosti vlakového 
nádraží se nachází zábavní a pozná-
vací Centrum Eden. 

Hlavní ideou je seznámit návštěv-
níky s historií, řemeslem, zeměděl-
stvím a podnítit v nich vztah k příro-
dě a ekologii.

„Zaměřujeme se především na 
rodiny s dětmi, ale zábavu si u nás 
díky rozmanitosti centra najdou náv-
štěvníci různých věkových kategorií. 
Expozice zpřístupňujeme interak-
tivní formou. Chceme, aby návštěv-
ník zapojil všechny smysly a mohl si 
vše nejen prohlédnout, ale i osahat 
a vyzkoušet, uvádí J. Trávníčková 
z Centra Eden“.

Areál centra je rozdělen do několi-
ka částí, ve kterých se prolíná minu-
lost s budoucností. O minulosti se 
dozvíme v části zvané Horácká ves-
nička a Panský dvůr. 

Budoucnost symbolizuje moderní 
stavba Ekopavilonu, kde se návštěv-
níci seznámí s ekologií, ochranou 
životního prostředí a možnostmi jak 
úsporně nakládat s energií. 

Centrum Eden je otevřeno v měsí-
cích květnu, červnu a září o víken-
dech a svátcích. V měsících červenec 
a srpen – každý den. V tyto měsíce 

V Bystřici nad Pernštejnem najdete místo, 
kde se prolíná minulost s budoucností

vždy od 9.30 do 18. hodin. 
Mimo tyto termíny připravuje-

me řadu akcí a programů pro školy a 
organizované skupiny na objednávku. 

Podrobnější informace nalezne-
te na www.centrumeden.cz nebo na 
www.facebook.com/centrumeden/.

Z06-predenM
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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



STRANA  22 TN - ČERVEN 2018Rozhovor

Každý může překročit svůj 
stín, to je krédo třebíčské cesto-
vatelky Pavlíny Melicharové.
� Antonín Zvěřina

Pavlína Melicharová z Třebíče proje-
la už víc než 35 zemí a na cestě strávila 
více než 900 dní. Fotí sama sebe v tra-
dičních šatech na zajímavých místech. 
Píše knihu o mužích, které potkala, 
sbírá recepty od místních, fotí mimo 
jiné záchodky, bloguje. Natáčela o ní 
pořad thajská národní televize. Psali o 
ní v zahraničních médiích.

Její pouť začala v Turecku. Postupně 
procestovala většinu asijských zemí, 
pak to vzala přes USA do Střední 
Ameriky a nyní se nachází v Jižní Ame-
rice. Od prvopočátku neměla v plánu 
cestovat jako běžný turista. Jejím přá-
ním bylo, aby její cesta nesla i nějaké 
poselství.

Proto již zmiňované focení, Pavlína 
se chce seznámit s místními tradicemi, 
kulturou a poznat ne příliš známá mís-
ta. Ale zároveň chce inspirovat ženy, 
které se ocitly v tíživé situaci a necítí se 
doma v bezpečí, aby něco udělaly, aby 
udělaly první krok a aby se nebály.

Šaty na focení získává různě. Někdy 
to jde hladce, ale jindy se pořádně 
zapotí. Každý kousek oblečení má svůj 
originální příběh. A stejně tak každé 
focení je kapitola sama pro sebe.”

Často jí doprovázejí pánové od ostra-
hy, někdy musí přehlídnout zákazy a 
nařízení, jindy se zase se vší výbavou 
pochoduje několik hodin do hor, aby 
udělala co nejlepší snímek.

Nejtěžší fotografování absolvova-
la pod vodou, v Indonésii, kde se foti-
la nemocná v nechutně ledové vodě. 
Otevřeli kvůli ní přírodní bazén. A ješ-
tě ve výšce, na malé plošině nad koru-
nami stromů, což jí nedělalo vůbec 
dobře. Nejvíc se jí líbili šaty indické, 
vietnamské a ty z Ekvádoru.

Cestování byl váš dětský sen?
Cestování mám ráda, to ano a vždyc-

ky jsem po trochách cestovala. Mám 
také celou řadu dalších zájmů a koníč-
ků. Ale teď, když se ptáte si vlastně 
uvědomuju, že mým přáním vždyc-
ky bylo žít alespoň část roku někde u 
moře a v teple. A pravda je, že i teď na 
cestě mě to k oceánu táhne. A v pod-
statě jsem zimu za celou dobu, co jsem 
na cestě, nezažila.

Kdy došlo ke zlomu, že jste se na 
cestu do ciziny vypravila?

Bylo to v době, kdy jsem „doma“ 
nemohla zahojit hluboké rány po 
složitém odchodu od mého bývalého 
manžela. Trvalo mi to hodně dlouho, 
než jsem se odhodlala, ale dnes vidím, 
že to bylo to nejlepší rozhodnutí, co 
jsem mohla udělat.

Co na vaše rozhodnutí říkala rodi-
na, přátelé?

Moje děti mě do „světa“ posíla-
li a podporují mě na cestě společ-
ně s mými rodiči a mými nejbližšími 
přáteli po celou dobu. Jsem jim za to 
nesmírně vděčná.

 
Jaké jste měla jazykové vybavení?

Nejsem žádný jazykový přeborník. 
Ono je něco jiného se jazyk učit a pak 
ho skutečně používat. Já jsem s anglič-
tinou začala v pozdějším věku a měla 
jsem určitou praxi před cestou. Bez 
angličtiny se ve světě neobejdete, je to 
základ. V Jižní Americe to chce ales-
poň trošku španělštiny.

Co všechno jste si sebou vzala? 
To by byl dlouhý seznam… Před 

cestou jsem byla ve spojení s lidma, 
kteří podobnou cestu absolvovali. 
Snažila jsem se sbalit co možná neje-
fektivněji. Tedy, abych nemusela tahat 
ani deko navíc. Pochopitelně se mi to 
nepovedlo a spoustu věcí jsem po ces-
tě rozdala. 

Seznam, jak na to je na mém blogu, 
kde se můžete dočíst víc. Tipy, rady, 
recepty od místních, zajímavosti a 
kuriózní situace z cesty.

Měla jste přesný plán, které země 
chcete navštívit?

Žádný přesný plán jsem neměla. 
Určitě jsem chtěla do Indie, a vízum 
tam jsem si vyřizovala před cestou. A 
tam jsem měla koupenou i letenku.

Která byla ta první?
Úplně první zemí bylo Turecko. 

Istanbul. Byla tam totiž nejlevnější 
letenka. 

Proč jste se rozhodla fotit se 

v šatech tamních obyvatel?
Od malička mám ráda módu a taky 

ruční práce a obdivuju tradiční oble-
čení. Tak jsem spojila několik věcí 
dohromady. Představuju tak cizí země 
a jejich tradice prostřednictvím foto-
grafií z jiného úhlu pohledu.

Kolik takových fotografií vzniklo?
Fotek jsou tisíce. Protože fotím tak-

zvaně „naslepo“ (sama sebe, zezadu), 
tak musím nafotit desítky fotek, abych 
pak mohla vybrat tu nej. Těch nej bude 
kolem stovky.

Sbíráte také recepty, kolik jich 
máte? 

Receptů už mám na knihu. Jen je 
musím nějak zkompletovat.

Který považujete za nejkuriózněj-
ší?

No víte, sepisuju recepty, které se da-
jí připravit v našich podmínkách. Mám 
ráda jednoduchá a rychlá jídla. Úplně 
jsem si zamilovala Cibulový dip, který 
od té doby, co jsem ho ochutnala při-
pravuju všude a sklízí úspěchy. Najde-
te ho též na blogu.

Ale pokud by otázka zněla, co nejku-
rióznějšího jsem jedla, tak kromě růz-
ného hmyzu jsem zkusila ještěrku. To 
bylo v Mexiku v jedné rodině v Puer-
to Angel. Pak jsem se dozvěděla, že 
je zakázané je lovit. V Hong Kongu 
jsem ochutnala hada. V Peru mořské 

„žížaly“, které žijí na útesech. A v Evro-
pě je pořídíte za 100 euro.

Kde a co vám na cestách nejvíce 
chutnalo?

Těžká otázka. Můžu se „utlouct“ po 
indickým jídle. Mám ráda thajskou 
kuchyni. Hlavně papaya salát. Pozitiv-
ně mě překvapila vietnamká kuchyně.

Jak se k vám v jednotlivých zemích 
chovají obyvatelé?

Já jsem měla na lidi štěstí. Když to 
shrnu, tak ve většině asijských zemí 
jsou lidé víc usměvavější a pokornější, 
hlavně mimo turistické oblasti. 

Měla jste někde nějaké problémy?
Když cestujete, tak musíte počítat, že 

nastanou i nepříjemné situace. A pár 
jich potkalo i mě. Bus, který má jet, 
nepřijede, uletí vám letadlo, nechtějí 
vás pustit přes hranice.

Ve Vietnamu mi ukradli tablet, pení-
ze a nějaké cennosti. To nebylo vůbec 
milý, zvlášť když jsem v tabletu měla 
většinu fotek. Nakonec to dobře 
dopadlo a já dostala vše zpět.

Máte či nemáte strach?
Pokud máte strach primárně, tak to 

pak nemůžete cestovat. Myslím ces-
tovat sami. Obezřetnost je naopak 
důležitá. Té není nikdy dost. Samo-
zřejmě byly situace, kdy jsem měla 
určité obavy. Třeba když mě autobus 
v Indii v noci zastavil ve vesnici, skoro 
bez osvětlení a začali se kolem mě sbí-
hat psi.

Co plánujete po návratu domů?
No, to se uvidí. Přestala jsem věci 

plánovat.

Nebo vás cestování natolik zauja-
lo, že se k němu chcete zase vrátit?

Ano, i to je varianta. Na světě je tolik 
nádherných míst, kultur, rozličných 
chutí a báječných lidí.

Myslíte, že poznáváním jiných kul-
tur získává člověk toleranci?

Pokud tu toleranci před tím nemá, 
tak s možná ano, nevím.

Já jsem s tolerancí neměla nejmenší 
problém ani před cestou. Myslím, že 
je to o tom, jak to má člověk nastave-
ný v sobě.

Zdůrazňujete při setkáních, odkud 
pocházíte?

Nijak zvlášť to nezdůraňuji. Obvykle 
se místní ptají sami. Ale většinou jsou 
pro ně „bílí“ Gringo. Třeba v Thajsku 
se se mnou chtělo hodně lidí fotit, pro 
ně jsme exotičtí. A říkají nám „velký 
nos“. 

Setkala jste se na svých toulkách 
s českými turisty?

Ano, potkala a bylo to velmi milé. 
Třeba jednou milou Českou jsem 
nějakou dobu cestovala po Lao-
su a Kambodži. Se sympatickým 
párem z Prahy jsem strávila pár veče-
rů v Hondurasu na ostrově Roatan, 
když jsme testovali místní rum. Ale 
jinak Češi v porovnání s ostatními 
národnostmi až zas tolik necestují.

 (Pokračování na str. 24)

PAVLÍNA MELICHAROVÁ se na svých cestách světem nechává fotit v tamních 
tradičních oblecích. Foto: archiv P.M.

Pavlína Melicharová: Učinila jsem 
nejlepší rozhodnutí svého života
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 JAZYKOVÁ ŠKOLA INTERACT

Adresa:

Kontakt: |

pod názvem

 

 

Anglictina bez nudy!

Hledáme schopné lidi, kteří umí a mají zájem pracovat. 

Servis, za kterým stojí lidé

U nás je vždy místo třeba právě pro Vás!  
Stačí poslat životopis a my se Vám rádi ozveme.

Stejně jako zákazníků, vážíme si i zaměstnanců. Je jen na Vás,  
zda se přidáte. Pokud hledáte benefity, i ty u nás najdete:

• Zahraniční školení (dle zaměření)
• Účast na výstavách v ČR i zahraničí
• Příspěvek na dovolenou, stravenky

Servisní technik

Kontaktní údaje:

Email: personalni@pal.cz , Tel.: 577 113 980, www.pal.cz
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Spousta lidí bere zapomíná-
ní jako součást života, ale vše je 
v rukou každého jedince. 
� Antonín Zvěřina

Eva Fruhwirtová je trenérkou pamě-
ti III., nejvyššího) stupně, v Třebíči 
založila první českou mozkohernu. 
Připravuje programy Trénuj mozek! 
pro školy a neurotréninky pro firmy. 
Rozhovor vznikl v rámci březnového 
Národního týdne trénování paměti. 

Proč vlastně začala iniciativa na 
trénování paměti?

Jako první se kognitivnímu tréninku 
začali věnovat Němci koncem 80. let 
minulého století a v roce 1987 založili 
první svaz trenérů paměti. Mnoho stá-
tů s tréninkem paměti teprve začíná a 
některé jej nemají dodnes. V roce 1998 
založila Dana Steinová Českou společ-
nost pro trénování paměti a mozkový 
jogging.

Co vedlo před dvaceti lety k 
založení České společnosti pro tré-
nování paměti?

U zrodu České společnosti pro tré-
mování paměti (ČSTPMJ) před dva-
ceti lety stála Dana Steinová. Současná 
předsedkyně a propagátorka trénová-
ní paměti u nás i ve světě. Tenkrát se 
seznámila s belgickou psycholožkou 
Arlette van Assel, která napsala knihu 
o trénování paměti pro seniory. Paní 
Steinová ji pozvala do Prahy, uspořá-
dali seminář a tím vlastně odstartovali 
v České republice poprvé zájem o tré-
nování paměti u seniorské populace.

Co jeho práce obnáší?
ČSTPMJ sdružuje trenéry paměti 

v České republice a spolupracuje také 
se Slovenskem. Díky nastavenému tří 
stupňovému akreditovanému vzdělá-
vacímu systému patří české trénová-
ní paměti ke světové špičce. Trenéři 
paměti pracují v sociálních službách, 
ve zdravotnictví, ve školství a také v 
knihovnách. Metody trénování paměti 
zařazují do své práce, dělají osvětu tré-
nování paměti, pořádají kurzy, semi-
náře.  Pravidelně se setkávají na vzdě-
lávacích akcích pro trenéry paměti a 
prohlubují své znalosti.

Proč se slaví Týden trénování 
paměti v březnu?

Na 12. března připadá Den mozku. 
Národní týden trénování paměti star-
tuje 12. března jako součást celosvěto-
vé akce. Trenéři paměti sdruženi v Čes-
ké společnosti pro trénování paměti a 
mozkový jogging  (ČSTPMJ) připra-
vují desítky přednášek o mozku a tré-
nování paměti. Přednášky jsou převáž-
ně určeny pro veřejnost a jsou zdarma. 
Od roku 2005 je ČSTPMJ oficiálním 
partnerem celosvětové akce BRAIN 
AWARENESS WEEK a ve světě jsou 
Češi jediní, kteří tuto akci realizují v 
celonárodním měřítku a s tak rekord-
ním počtem osvětových přednášek.

Jak je možné trénovat paměť v 
Kraji Vysočina, v Třebíči?

Velkou osobností v této oblasti je 
Jana Vejsadová z Havlíčkova Bro-
du, která se věnuje trénování pamě-
ti. Doporučuji se podívat na její web 
www.mneme.cz. Jezdí také do Třebíče. 

Paměť a celkově mozek trénujeme také 
u nás v mozkoherně v Židovské čtvrti. 
Chodí k nám rodiny s dětmi, ale i seni-
oři a my ji ukážeme, jak se dá mozek 
zábavně trénovat. Používáme k tomu 
mozkohračky, neurotechnologie, ale 
mnemotechniky.

Je důležité paměť trénovat?
Mozek je jako sval. Stejně jako posi-

lujeme tělo pro lepší fyzickou kondici, 
je potřeba trénovat mozek pro dobré 
mentální výkony.

Má to nějaký vliv na život člověka?
Trénování paměti v kombinaci s 

fyzickou aktivitou přispívá k ochraně 
před demencí. Tréninkem a učením 
vznikají v mozku nové neurony. Zlep-
šuje se koncentrace, paměť, prostorová 
představivost, logika, verbální vyjadřo-
vání, kreativita, rychlost reakcí. Díky 
tréninku lépe zvládáme krizové situa-
ce, jsme odolnější vůči stresu a umíme 
efektivně relaxovat.

Je rozdíl mezi pamětí ženy a muže?
Ženský a mužský mozek má urči-

té rozdíly. Podle švédských psycholo-
gů mají ženy lepší epizodickou paměť. 
Pamatují si lépe než muži jak kdo 
vypadal a co kdy kdo řekl. Muži si zase 
lépe pamatují cestu z džungle domů.

Je rozdíl mezi pamětí mladé gene-
race, střední generace či v seniorské-
mu věku? Kolem pětadvacátého roku 
je mozek plně vyvinut. Od té doby 
se kognitivní schopnosti zhoršují. 
Mezi padesáti a šedesáti lety pociťuje-
me výpadky paměti. Odhaduje se, že 
50 procent všech lidí po šedesátce je 
postiženo zhoršením paměti násled-
kem věku. Po sedmdesátce tento počet 
stoupá nad 70 procent. Znám seniory, 
kteří mají daleko lepší paměť než čtyři-
cátníci. Je to vše v našich rukou. Jakou 

Trénování paměti není zbytečnéském festivalu 
Šamajim 
v Třebíči.   
� Antonín Zvěřina

EVA FRUHWIRTOVÁ trénuje paměť u studentů třebíčské Střední průmyslové školy.  Foto: archiv E.F. 

Eva
Fruhwirtová

Pavlína Melicharová: Učinila...
(Dokončení ze str. 22)

Nebo s lidmi, kteří v cizině žijí?
Naposledy mě našla jedna Česka, 

co se přestěhovala do Ekvádoru na 
důchod. Před tím strávila nějakou 
dobu v Americe. Zpívala mi český pís-
ničky, vzpomínala na dětský roky a 
vyprávěla o s své rodině. Pozvala mě 
na výlet a na oběd.

Tam jsem taky narazila na další Češ-
ku, co se tam právě zabydluje a měly 
jsme spolu pár pár pěkných dní. Tady 
v Peru už jsem zkontakovaná s jednou 
Slovenkou a jsem pozvaná k ní Cus-
ca a taky do jejího dalšího domu do 
Amazonie.

Dokážete si představit, že byste 
v některé zemi zůstala natrvalo?

Ano, dokázala. Vidím kolem sebe 
hodně lidí, co se takhle přesídlili. A 
užívají si odlišné etapy života.

Co byste doporučila tomu, kdo by 

chtěl začít podobnou romantiku?
No úplně popravdě, nevím, jest-

li „romantika“ je ten nejsprávnější 
pojem. Ono na takovou cestu musí mít 
člověk kuráž, musí být hodně odolný a 
musí ustát celou řadu „nových“ situa-
cí. Nesmí chybět emapatie a úsměv na 
rtu, pak jde všechno snáz. A když jste 
otevření, tak se vám pak dějou věci, 
které byste si jen těžko dokázali před-
stavit. Nejtěžší je se rozhodnout. 

Co byste řekla na závěr?
Zvu vás na můj blog, kde najde-

te také ukázky z knihy, kterou píšu, 
http://www.blondynanaceste.cz/

Jaké je nyní vaše krédo? 
Před cestou jsem dostala jednu radu 

k nezaplacení, která mi pomohla zvláš-
tě v obtížných situacích, tak se s vámi o 
ni podělím: „DO NOT PANIC.“ Jinak 
mým krédem je: „Každý může překro-
čit svůj stín.“

budeme mít paměť, ovlivníme jen my 
samy.

Dá se trénování paměti předchá-
zet chorobám, které ztrátu předchá-
zejí? 

Mozek se dá natrénovat do záso-
by. Tréninkem si vytváříme rezervní 
mozkovou kapacitu. Tu budujeme po 
celý život a v případě, že se stane úraz 
či dojde ke vzniku demence, nebo 
nás potká mozková mrtvice, tak z této 
kapacity čerpáme.

Co byste lidem v této oblasti dopo-
ručila?

Prevencí proti zhoršování paměti je 
dostatek spánku, pravidelný pohyb, 
nejlépe chůze, aspoň čtyři kilomet-
ry denně, malé množství červeného 
vína a středomořská kuchyně s ryba-
mi, saláty a olivovým olejem. Dobré 
jsou také ořechy a borůvky. Důležité 
je paměť používat, nezapisovat si vše 
do telefonu, počítat příklady tzv. z hla-
vy, ne na kalkulačce, nebránit se hla-
volamům, prospěšné je čtení, ale také 

poslouchání audioknih.

Kdy se vlastně pozná, že už nejde o 
roztržitost, ale poruchy paměti?

Nastupující Alzheimerova choroba 
se projevuje nejen zapomínáním, ale 
také potížemi s vyjadřováním a ztrátou 
v čase i prostoru.  Velmi jednoduchým 
nástrojem ke zjištění Alzheimera je tzv. 
test hodin. Nechte člověka nakreslit 
hodiny, ciferník i s čísly, a zároveň ať 
zaznačí polohu ručiček vámi zadané-
ho času. Pokud bude mít problém s 
nákresem, čísla budou mimo ciferník, 
ve špatném pořadí, nebo zaznačí jiný 
čas, než jste mu řekli, je potřeba co nej-
dříve vyhledat odborníka.

Ne každé zapomínání je však zna-
kem nastupující Alzheimerovy cho-
roby. Problémy s pamětí se objevují u 
lidí, kteří jsou pod dlouhodobým stre-
sem, málo spí, prodělali mozkovou 
příhodu, mají problém s alkoholem či 
jinými návykovými látkami. Dokonce 
při  drastických dietách, kdy chtěj lidé 
rychle zhubnout a nejí, může docházet 
k poruchám paměti.
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NA DIOPTRICKÁ A MULTIFOKÁLNÍ SKLA
PŘI ZHOTOVENÍ KOMPLETNÍCH BRÝLÍ 

Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz

V Třebíči nás najdete na této adrese: 
Karlovo náměstí 40, 674 01 - Třebíč

Otevřeno: Po-Pá 8-17 hod., So 8-11 hod., 
tel: +420 568 841 035, e-mail: fokustrebic@fokusoptik.cz M

ĚŘÍM
E

ZRAK

Fokus-2018-Kampan-05-inzerce-Trebic-205x152mm-TISK.pdf   1   28.05.2018   14:26:50



STRANA   26 TN - ČERVEN 2018Kulturní servis 

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

2. 6. sobota  MUDr. Klíma Pavel  Průmyslová 162 674 01 Třebíč zakončí   568 804730
3. 6. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
9. 6. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
10. 6. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
16. 6. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
17. 6. neděle  MUDr. Látal Petr   Kpt. Jaroše 2 674 01 Třebíč 568 826 201
23. 6. sobota  MUDr. Lhotská Kateřina  ESTHES, s.r.o., Sokolská 3 674 01 Třebíč  568 840 820
24. 6. neděle  MUDr. Lhotská Hofírková Kateřina  
     ESTHES, s.r.o., Sokolská 3 674 01 Třebíč  568 840 820
30. 6. sobota  MUDr. Lhotský Václav  ESTHES, s.r.o., Sokolská 3 674 01 Třebíč  568 840 820

Výstavy

Pořady pro děti a mládež

Centrum DaR
5. 6. 15 – 16.30 Krabička na 

prázdninové poklady
7. 6. 10.30 – 12 Práce s dětmi 

prostřednictvím hry
12. 6. 14 – 15.30 Brokolice – ta 

nám chutná převelice!
14. 6. 10.30 – 12 Výtvarné hrátky 

se zbytkem látky
19. 6. 16 – 17 Informační schůz-

ka k letním družinám a mini-
družinám

21. 6. 10.30 – 12 Vezměte si 
notičku, zazpívejte písničku!

Pondělí 4. června v 8.30 a 10.15 
hodin, úterý 5. června v 8.30 
hodin, divadlo Pasáž – pro děti od 
4 let

O MEDVĚDU ONDŘEJOVI 
– hudební pohádka v podání her-
ců DIVADELNÍ SPOLEČNOSTI 
JULIE JURIŠTOVÉ.

Do 8. července Open Per4mance 
2018 Zámek Třebíč galerie Tympa-
non. 

Do 28. 4. 2019 Móda a automo-
bily před 100 lety. Půdní prosto-
ry Předzámčí - prostorové instalace 
výtvarných dílen třebíčských škol.

Do 31.10. Výstava dokumentů k 
výročí roku 1968 Galerie Předsálí, 
Karlovo nám. 47.   

Do 10. 6. Václav Mach – Koláč-
ný Galerie Malovaný dům, Karlovo 
nám.  

Protest Fest
PROTEST, koncert proti úložiš-
ti jaderného odpadu u Jaroměřic 
nad Rokytnou, se koná v sobotu 2. 
června v odpočinkové zóně Míčova 
domu v Jaroměřicích. Začíná v pat-
náct hodin. Součástí bude bohatý 
doprovodný program.  -zt-

Pěvecký sbor Okáček při Mateřské 
škole Duha oslaví letos 25 let od své-
ho založení. V rámci oslav se uskuteč-
ní dva mimořádné koncerty malých 
předškoláků ve čtvrtek 14. a ve čtvrtek 
21. června. 

První se uskuteční od 15.30 hodin 
v knihovně v Modřínově ulici. Druhý 
Letní koncert se koná od 17 hodin v 
hotelu Atom v Třebíči. Okáček vzni-
kl při přehlídce pěveckých sborečků 
mateřských škol, kterou uspořáda-
la před 25 lety Helena Nosková, diri-
gentka  třebíčského pěveckého sboru 
Slunko. 

Ta dodala prvotní impuls ke vzniku 
sboru, kterým projde ročně okolo dva-

ceti dětí. Okáček funguje pod vedením 
Laďky Zoňové, a posledních deset let 
i za asistence Ivy Pekové. Nemalou 
zásluhu na dobré práci sboru má i ředi-
telka školy Jana Hýžová.

Děti potěší během roku svým výstu-
pem novopečené maminky a tatínky 
na Vítání občánků, vystupují na měst-
ských akcích, v Muzeu Vysočiny Tře-
bíč, či v  knihovně. Dvakrát ročně při-
pravují samostatné koncerty - vánoční 
a letní.

Někteří bývalí členové sboru pokra-
čují dál v hudebním vzdělávání, 
dokonce i na konzervatoři. I jim patří 
pozvání na koncerty v měsíci červnu. 
 -zt-

PĚVECKÝ sbor Okáček letos slaví významné výročí.  Foto: archiv sboru 

Okáček slaví výročí

VÝSTAVA DOKUMENTŮ k výročí roku 1968 v Galerii Předsálí na Karlově 
náměstí potrvá do 31. října. Městské kulturní středisko Třebíč výstavu mohlo 
uskutečnit díky zapůjčení archivních dokumentů ze soukromých sbírek Vladimí-
ra Braunera (na snímku) i ostatních sběratelů. Foto: archiv MKS

Třebíčský pěvecký sbor Slunko zakončí oslavy svého 40. výročí tím, že zve na 
procházku částí Třebíče s několika zastávkami. Akce se koná v pátek 8. června a 
začíná u zkušebny sboru v ulici Fr. Hrubína. 

Tam zájemci dostanou popis cesty a kartičku, na kterou budou sbírat Sluníčka. 
Konec cesty bude u Synagogy, kde v 17 hodin začne finálový koncert oslav čtyři-
cátin se židovskými písněmi, s akordeonem a bongy a samozřejmě se Slunkem. 
Tam za vyplněnou kartičku půjdou účastníci zadarmo a obdrží dárek. -zt-

Dokumenty mapují okupaci

Slunko zve na procházku městem

Ekotechnické centrum Alternátor 
v Třebíči ve spolupráci se společnos-
tí E.ON bude i během této turistické 
sezony provozovat půjčovnu elektric-
kých kol a elektrických skútrů. Míst-
ním i turistům se tak nabízí zajímavý 
způsob trávení volného času a pozná-
vání okolí Třebíče.

K dispozici jsou čtyři elektrokola, 
dvě dámská, dvě pánská, a dva elek-
troskútry. Bicykly jsou trekové, tedy 
vhodné na asfalt i do lehčího terénu. 
Mají sedm stupňů asistence, při prů-
měrné zátěži vydrží baterie na asi 100 
kilometrů jízdy. Skútry mají dojezd asi 
60 kilometrů. 

Pro jejich řízení není třeba mít řidič-

ské oprávnění na motorku, stačí běžný 
„automobilový“ řidičský průkaz sku-
piny B. V Alternátoru lze zapůjčit také 
cyklistické a motocyklové přilby.

Při zapůjčení je nutné prokázat 
se dvěma průkazy totožnosti, ved-
le řidičského průkazu je tedy nutné 
mít občanský průkaz či pas. V případě 
skútru se doporučuje mít již zkušenos-
ti s řízením jednostopého motorového 
vozidla.

Při zapůjčení e-kol i e-skútrů dostane 
zákazník jednoduchou mapku okolí 
se zajímavými lokalitami a brožurku s 
tipy na výlet. Kola i skútry lze zarezer-
vovat na recepci Alternátoru.  -zt-

Alternátor opět nabízí 
e-kola a e-skútry

Setkání pamětníků s křtem knihy 
zakládajících členů 1. oddílu vod-
ních skautů v Třebíči se uskuteční 
v sobotu 16. června od 16 hodin na 
Podzámecké nivě. Následovat bude 
táborový oheň. 

Již předtím, téměř na den přesně, 
kdy před 50 lety založil MUDr. Alois 
Pučalík v Třebíči vodní skauting, 
zasadili zakládající členové jeho 1. 
oddílu v parku na Polance kaštanov-
ník jedlý, jako připomínku počátků 
fenoménu, který v podobě přístavu 
vodních skautů Žlutá ponorka přetr-
val dodnes.  

Strom zasadil spolu s jeho původ-
ními členy starosta města a rovněž 
skaut ing. Pavel Janata, a také Rudolf 
Hedbávný, který byl v počátcích 
vodního skautingu nejbližším spolu-
pracovníkem bohužel již zesnulého 

Setkají se zakladatelé 
vodního skautingu

Aliho Pučalíka. 
Mezi bývalými i současnými vod-

ními skauty, kteří se malé dopolední 
slavnosti zúčastnili, byl uvítán také 
Miroslav Tichý, v šedesátých letech 
ředitel Domu pionýrů, který Aliho 
vodákům vždy vycházel vstříc. 

V odpoledním programu pak dneš-
ní generace vodních skautů absol-
vovala každoroční otvírání řeky 
prostřednictvím tradičního závodu 
pramic o Lorenzovu stuhu, a v pod-
večer promítání fotografií z činnosti 
přístavu, což bývala oblíbená zábava 
třebíčských vodáků už v dobách dia-
pozitivů.  -zt-
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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

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 prácePedikúra, 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

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. 

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

Třebíčské centrum

DDM Třebíč

Kino Pasáž
Od čtvrtka 31. května do neděle 

3. června
NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O 

OBROVSKÉ HRUŠCE
Premiéra rodinné animované 

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

Od čtvrtka 31. května do neděle 
3. června

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

Od pondělí 4. do středy 6. červ-
na

HLEDÁ SE PRINCEZNA 
Repríza animované pohádky USA 

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

Od pondělí 4. do středy 6. červ-
na

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

Od čtvrtka 7. do středy 13. červ-
na 

PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Premiéra loutkové animace ČR v 

českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 7. do pondělí 11. 
června

BACKSTAGE
Premiéra romantického, tanečního 

filmu ČR / SK.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od úterý 12. do středy 13. červ-
na

SOLO: STAR WARS STORY 3D
Repríza akčního filmu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 14. do středy 20. 
června

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Premiéra animované komedie 

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

Od čtvrtka 14. do soboty 16. červ-
na

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
Premiéra komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od neděle 17. do středy 20. června
GHOST STORIES
Premiéra hororu Velké Británie.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 21. do středy 27. červ-
na

Čtvrtek - sobota ve 3D, neděle – 
středa ve 2D 

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D
Začátky představení v 17 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 21. do soboty 23. červ-
na

JSEM BOŽSKÁ
Premiéra komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od neděle 24. do úterý 26. června
MÁŠ JI!
Premiéra komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Čtvrtek 27. června
JÁ, SIMON
Premiéra adaptace novely „Probuze-

ní Simona Spiera“ od Becky Albertal-
liové - USA.

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

Od čtvrtka 28. června do pondělí 
2. července 

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKO-
MOTIVA EMA

Premiéra fantasy filmu Německa v 
českém znění.            

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 28. června do neděle 1. 
července

SICARIO 2:  SOLDADO
Premiéra akčního krimi thrilleru 

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

2. června 2018 - Pohádková cesta 
za pokladem - před ZOO koutkem - 
14 - 17 hod. 

6. června 2018 - Dávej bacha! – 
dopravní hřiště Bartuškova - 15 - 17 
hod. 

11. června 2018 - Přednáška 3v1 
na Hvězdárně Třebíč - 18 hod.

1. 6.  9 - 12 FAMILY POINT Tře-
bíč: Den dětí ve Family Pointu 
(oslava svátku dětí)

1. 6.  10 - 11.30 ROZOUMEK: 
Pokusy s vodou

4. 6.  10.30 - 12 Klub Miminko: 
V Centru o Centru

5. 6.  10.30 - 12 Co nenechávat až 
na školku

7. 6.  10.30 - 12 První pomoc při 
úrazech dětí

7. 6.  15 - 17 OTEVŘENÁ 
ZAHRADA – Zahradní slavnosti 
pro radost i zdraví

8. 6.  10 - 11.30 ROZOUMEK: 
Malí pomocníci v domácnosti – 
vhodné pomůcky

8. 6.  18 - 20 Muzikoterapeutická 
relaxace

3. 6. od 14 do 18 hodin - Expozi-
ce Cesty časem

DĚTSKÝ DEN - ČARODĚJNIC-
KÁ ŠKOLA - malování na obličej, 
kouzelné balonky, čarodějné tvoření, 
fotokoutek.

CONCENTUS MORAVIAE
XXIII. MEZINÁRODNÍ 

FESTIVAL 13 MĚST 
„Hudba a humor“ 

17. 6. v 19.30 – Zámek Třebíč
MUSICA FLOREA

18. 6. v 19.00 - divadlo Pasáž - 
III. předst. sk. A

MĚSTSKÁ DIVADLA 
PRAŽSKÁ – ROKOKO

Věra Mašková, Pavel Khek: 
ČAPEK

26. 6. v 19.30 – Foyer divadla 
Pasáž

SOŇA ČERVENÁ / recitace
KAREL KOŠÁREK / klavír

Městská knihovna
Upozornění 
V úterý 26. června bude knihov-

na uzavřena. V provozu bude pouze 
internetová studovna.

Pátek 1. června, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

PRVOREPUBLIKOVÝ TRAM-
PING NA TŘEBÍČSKU, ANEB CO 
V KOTLÍKU NEBYLO / HUDEB-
NÍ VYSTOUPENÍ AMATÉRSKÉ 
SKUPINY DVORKAŘI

Pondělí 4. června, 9 hod., sál 
hudebního oddělení. 

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ. 3. 
ČÁST.  ČESKÁ A SOLNIČNÍ ULI-
CE / ING. ALEŠ SVOBODA

Úterý 5. června, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

AUTORSKÉ ČTENÍ ŽÁKŮ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, UL. 
KPT.  JAROŠE  

FRANCOUZSKÝ KLUB 2018 – 
10. ROČNÍK

Čtvrtek 7. června, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.  

KONGO / TOMÁŠ KUBEŠ

PRVNÍ POMOC PRO SENIO-
RY/ MUDr. JANA VOTYPKOVÁ

Pondělí 11. června, 9 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Středa 13. června, 9, 10 hod., 
pobočka Modřínová

PRVNÍ POMOC PRO DĚTI 
Předprázdninový instruktážní kurs s 

Olegem Šalbabou je určen žákům ZŠ. 

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

PERLY SVĚTOVÉ ARCHITEK-
TURY. 6. část. Romantismus a his-
torizující slohy 19. stol. / Ing. arch. 
LUBOR HERZÁN

Čtvrtek 14. června, 15 hod., 
pobočka Modřínová. 

VYSTOUPENÍ SOUBORU 
OKÁČEK

Pátek 15. června, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

STOLETÍ ZÁZRAKŮ. BESE-
DA O RUSKU, LÁSCE A VÁLCE / 
JAROMÍR ŠTĚTINA

Pondělí 18. června, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

VIETNAM / JAN ČERNOCKÝ

Úterý 19. června, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

ZATMĚNÍ MĚSÍCE - OD APO-
KALYPSY K ÚŽASU / PETR 
HORÁLEK

Akce pro děti a rodiče
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA 

ČTENÁŘE
Pondělí 4. června, 8.30 hod., ZŠ 

Vladislav, dětské oddělení
Úterý 5. června, 8.15, 9.15, 10.15 

hod., ZŠ Týn, ZŠ Světlo, dětské oddě-
lení

Středa 6. června, 8.15, 9.15, 10.15 
hod., ZŠ Horka-Domky, dětské oddě-
lení

Pátek 8. června, 8.15, 10.15 hod., 
ZŠ Studenec, ZŠ Opatov, dětské 
oddělení

Úterý 12. června, 8.15, 9.15 hod., 
ZŠ TGM, ZŠ Otevřmysl, dětské 
oddělení

Středa 13. června, 8.15, 9.15 hod., 
ZŠ Kpt. Jaroše, dětské oddělení

Pondělí 11. června, 16 hod., sál 
hudebního oddělení. 

KÁTA A ŠKUBÁNEK
Představení Divadla Věž. 

VÝSTAVY:
KYRGYZSTÁN – VÝZKUM 

NEBEZPEČNÝCH JEZER
Do 1. června, sál hudebního oddě-

lení. Výstava zapůjčena z Geografické 
knihovny PF UK Praha.

PO STOPÁCH REPUBLIKY
Do 18. července, klubovna dospě-

lého oddělení 
Výstava k 100. výročí vzniku Česko-

slovenské republiky.
KRAJINNÁ FOTOGRAFIE / 

MIROSLAV MÁCA
Do 29. června, pobočka Borovina
Výstava fotografií.

VÍTÁME LÉTO
1. června – 31. srpna, pobočka 

Modřínová
Výtvarné práce dětí ze ZŠ Benešova

10. 6.  14 - 18 TÁTA DNESKA 
FRČÍ – koná se na Sokolském sta-
dionu

11. 6.  10.30 – 12 Klub Miminko: 
Cestování s nejmenšími

12. 6.  10.30 – 12 EKOATELIÉR 
pro velké i malé: Domky a garáže z 
kartonu

13. 6.  10 – 16 VI. veletrh sociál-
ních služeb (prezentace aktivit na 
Karlově náměstí)

14. 6.  8 - 17 Táta v Centru (akce 
pro celé rodiny)

14. 6.  10 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Problémy v rodině očima 
dětí

14. 6.  15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Melounový salát se 
sýrem

15. 6.  10 - 11.30 ROZOUMEK: 
Příroda a dítě

18. 6.  10.30 - 12 Klub Miminko: 
Míčky a tunely

19. 6.  10.30 – 12 Kurz zdravé-
ho vaření - téma: Jogurtový pohár s 
ovocem

21. 6.  9 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Eko tvoření – dílničky na 
téma „Vítej léto“

21. 6.  14.30 - 16 Zdravá dílna: 
Kuskus se zeleninou

22. 6.  10 - 11.30 ROZOUMEK: 
Letní hrátky – inspirace her pro 
malé děti v přírodě

25. 6.  10.30 - 12 Klub Miminko: 
Služby pro rodiny s dětmi

26. 6.  10.30 - 12 Hrátky se zví-
řátky aneb Znám jejich řeč

26. 6.  15.30 - 17 LETNÍ DRUŽI-
NY A MINIDRUŽINY – infoschůz-
ka pro rodiče

28. 6.  8 – 17 Vítej léto aneb Hurá 
na prázdniny 
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Čeští a slovenští  triatlonisté mají 
za sebou premiérový závod letošní 
pohárové sezóny. Série TRIATLON 
CZECHTRISERIES (český pohár 
v olympijském a sprint triatlonu) 
a Slovenský pohár v triatlonu 2018 
odstartovaly společně na závodu 28. 
a 29. dubna v Bratislavě. Celý víkend 
se závodilo v nejbližším okolí Fakul-
ty telesnej výchovy a športu Univer-
zity Komenského – na dunajském 
nábřeží a na Mostu Lafranconi.

V sobotu se pro 130 závodníků 
odehrály kvalifikace na trati 0,175 
– 5 – 1,5 km, při nichž triatlonisté 
nastupovali na trať po 12 účastní-
cích. Nejlepších 48 pak postoupilo 

do nedělních eliminačních kol. 
Nejlepších 24 z eliminace postou-

pilo do čtvrtfinále A, zbylých 12 se 
připojilo k závodníkům na 37. až 48. 
místě z kvalifikace a společně závo-
dili ve čtvrtfinále B. Z nedělních 
čtvrtfinále pak postoupilo 16 nejlep-
ších do semifinále, odtud pak prošlo 
deset nejlepších do finále. A mezi 
úplnou elitu se z oddílu TT TJ Spar-
taku Třebíč probojoval věkem ještě 
junior Tomáš Kříž. 

Celkově obsadil 9. místo a mezi 
juniory to znamenalo 3. místo. V 
závodě startoval také Petr Mejzlík, 
celkově 77, a mezi muži 50-59 let 
skončil na sedmém místě.   -zt-

Tomáš Kříž skončil třetí

Na sklonku dubna se v estonském Tallinnu konalo mistrovství Evropy v bojo-
vém umění Taekwon-do ITF. Za třebíčský oddíl se ho zúčastnili tři reprezentan-
ti: Vojtěch Fiala, Tomáš Sotolář a Rudolf Matoušek. Posledním členem třebíčské 
reprezentační výpravy byl rozhodčí Michal Kobylarz. V konkurenci 801 závod-
níků z 33 zemí se třebíčští borci rozhodně neztratili.

NA SNÍMKU všichni třebíčští zástupci na mistrovství Evropy v estonském Tallinnu. 
 Foto: archiv klubu

Třebíčští borci bodovali

Výsledky:
Rudolf Matoušek (veterán):
2. místo – sportovní boj
3. místo – technické sestavy
3. místo – technické sestavy týmů
3. místo – sportovní boj týmů
3. místo – silové přerážení týmů

Tomáš Sotolář (senior):
2. místo – speciální přerážení ve 

výskoku – tým
3. místo – silové přerážení týmů
3. místo – sebeobrana
Vojtěch Fiala (senior):
3. místo silové přerážení týmů -zt-

Výstavy v galerii Tympanon
12. července - 2. září
Pavel Bezděčka - Imaginace.

29. června – 14. října 2018
Vzduch je naše moře - 100 let 

letectví na Třebíčsku.

Doprovodné akce k výstavě: 
10. července Komentovaná pro-

hlídka a beseda s pilotem Karlem 
Picmausem.

24. července Komentovaná pro-
hlídka a přednáška „Průkopníci na 
rogalech“ - Zdeněk Kenovský.

28. srpna Procházka po stopách 
leteckého souboje. 1944 - Zdeněk 
Prukner, Jaroslav Bašta.

6. září Procházka po stopách letce 
Peřiny - Jiří Kabát, Jaroslav Bašta.

19. července - 31. prosince 2018
Výstava ke 100. výročí vzniku Čes-

koslovenska. 

8. června 2018
Muzejní noc 18-23 hodin.

22. června v 19.30 a 21, 23. června 
v 15.30 a 17 hod.

Kostýmované prohlídky v Muzeu 
Vysočiny Třebíč.

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

10. července
Prázdninový den v muzeu pro děti 

9 - 12 let.

28. srpna
Prázdninový den v muzeu pro děti 

6 - 8 let.

Muzeum Vysočiny

Atletická sezona sotva začala, a kou-
lař Spartaku Třebíč Tomáš Vilímek už 
dvakrát zlepšil vlastní okresní rekord a 
zároveň dvakrát překonal rekord kraj-
ský. Svěřenec trenéra Jana Herese se 
stal okresním rekordmanem loni, když 
výkonem 15,49 m překonal šestnáct 
let starý výkon Pavla Peňáze (15,35 m 
z r. 2001). 

V hale se zlepšil na 15,59 m, a hned 
při I. kole krajského přeboru družstev, 
který se konal v Jihlavě, přidal dalších 
11 cm. V tu chvíli se stal i krajským 
rekordmanem, neboť vysočinským 

tabulkám do té doby vévodil havlíč-
kobrodský Karel Kubera s 15,67 m z r. 
1966. 

Neuplynul ani měsíc, a okresní i kraj-
ské tabulky se přepisovaly znovu. Při 
vrhačském trojboji na domácím stadi-
onu se dvacetiletý Vilímek posunul na 
15,89 m, což znamená devátou příčku 
v republice, a zároveň velkou šanci na 
úspěch při mistrovství ČR do 22 let. 
Ze všech borců před ním jsou totiž 
v této věkové kategorii jen Litavský 
z Olympu Praha (16,99) a Procházka 
ze Slavie (16,02).  miz

Vilímek zlepšil rekordy

Do nejnáročnějšího ročníku I. ligy 
od roku 2004 vstoupil v Kolíně omla-
zený celek atletů Spartaku Třebíč. 
Družstvo vedené Jiřím Klinerem se 
rvalo o každý bod až do závěrečné 
štafety na 4 x 400 m, v níž díky čtve-
řici Běhounek, Sadirov, Janík, Svobo-
da zvítězilo, a bodově srovnalo dosud 
pátý LIAZ Jablonec. 

O pořadí mezi Třebíčskými a Jablo-
neckými tak musel rozhodnout vět-
ší počet individuálních prvenství, což 
znamenalo vítězství Jablonce 2:1. Nej-
těsnější možná prohra však vedou-
cího mužstva příliš nemrzela, když 
viděl nasazení, s jakým jeho svěřenci 
v celém úvodním kole bojovali. 

První signál dal v rozběhu stovky 
Tobiáš Dvorský, který se nezalekl star-
tovního pole s jedenácti sprintery s ča-
sy pod 11 vteřin, jasně postoupil do 
finále, a v něm se probil na páté mís-
to. Stejného umístění dosáhl Tadeáš 
Janík, který na osmistovce při výběhu 
z poslední zatáčky dokonce vedl, ale 
v cílové rovince mu došly síly. 

I tak je jeho čas 1:55,59 min novým 
okresním rekordem dorostu, když 
svěřenec Jana Nechvátala dokázal už 
halovým výkonem 1:55,86 min vyma-
zat z tabulek Martina Hoška. V Kolíně 
mu přibyl pomyslný skalp jeho trené-
ra, který v r. 1958 zaběhl osmistovku 
za 1:55,8 min. 

O mimořádné kvalitě letošní soutěže 
se přesvědčil Michael Jakůbek, který 
se na trojce ani přes maximální sna-
hu nevešel na bodované pozice. O to 
víc potěšil v technických disciplínách 
návrat Ondřeje Doláka, a také úspěš-
ná premiéra Ondřeje Macháta v troj-
skoku.  

Nezdolnost třebíčského celku sym-
bolicky ukázala zmíněná závěreč-

ná štafeta. Stejně, jako loni na Slávii, i 
letos nasadil řídící pracovník třebíčské 
kvarteto do pomalejšího běhu, takže 
opět běželo čtyři čtyřstovky jen v boji 
s časem. 

Už zmíněný Tadeáš Janík i finišman 
Aleš Svoboda dokázali zaběhnout let-
mou sólo čtvrtku za 50,7 s, díky čemuž 
porazili na dálku vítěznou štafetu 
z rychlejšího běhu o 36 setin vteřiny. 

Z výkonů závodníků Spartaku Tře-
bíč v I. kole I. ligy v Kolíně: 100 m: 
5. Dvorský 11,00, 17. Běhounek 11,48, 
18. Havel 11,61, 23. Machát 12,04. 
200 m: 11. Dvorský 22,67. 400 m: 4. 
Sadirov 49,58. 800 m: 5. Janík 1:55,59 
(OR dorostu). 3000 m: 13. Jakůbek 
9:17,66, 21. Nezveda 10:06,26. 110 
m přek: 4. Svoboda 15,61, 6. Seky-
ra 15,79. 400 m přek: 3. Běhounek 
55,59, 5. Sadirov 56,88. 4 x 100 m: 5. 
Běhounek, Svoboda, Sekyra, Havel 
43,95. 4 x 400 m: 1. Běhounek, Sadi-
rov, Janík, Svoboda 3:26,18. Chůze 
10 km: 12. Zeibert. Výška: 9. Sekyra 
185. Tyč: 9. Sadirov 380, 10. Padělek 
340. Dálka: 8. Havel 664, 10. Dvorský 
6,61, 13. Běhounek 624, 18. Machát 
544. Trojskok: 5. Havel 13,59, 7. 
Sekyra 13,05, 9. Machát 12,88. Kou-
le: 2. Procházka 16,02, 3. Vilímek 
15,06, 8. Kliner 13,59, 11. Svoboda 
12,70. Disk: 3. Procházka 46,52, 9. 
Kliner 39,69, 10. Svoboda 39,46, 12. 
Vilímek 38,73. Oštěp: 4. Procház-
ka 50,85, 10. Dolák 46,27, 11. Padě-
lek 46,14, 13. Vilímek 44,29. Kladi-
vo: 11. Padělek 33,63. Družstva: 1. 
Ústí nad Labem 205, 2. Hradec Krá-
lové 167, 3. Nové Město nad Metu-
jí 154, 4. Kolín 150 5. LIAZ Jablo-
nec 122,5, 6. Spartak Třebíč 122,5, 
7. Liberec 84, 8. Mladá Boleslav 53.
 miz 

Spartak vstoupil do I. ligy

Hned na první pokus, při krajských 
přeborech ve vícebojích konaných 
na třebíčském stadionu, splnil domá-
cí favorit Tobiáš Dvorský ostrý limit 
pro ME do 17 let, které se bude konat 
v maďarském Györu. Svěřenec Jiřího 
Klinera dosáhl součtu 6 644 bodů, což 
znamená téměř o 300 bodů víc než 
loni. 

Na cestě za nejlepším letošním čes-
kým výkonem vylepšil Dvorský hned 
šest osobních rekordů. První den se 
výrazně zlepšil v dálce (683 cm zna-
mená osmou příčku v třebíčských 
historických tabulkách), o centime-
tr také na výšce (179 cm) a o 16 setin 
na čtvrtce (čas 50,21 s je srovnatelný 
s ručně měřeným 50,1 Ivo Kratochví-
la, který je v dlouhodobých tabulkách 
na osmém místě). Na stovce zaostal za 
svým loňským maximem o 4 setiny, a 
pouze v kouli dal o půl metru méně, 
než v zimě v hale. 

Druhý den přidal Tobiáš zlepšení 
v disku (30,37 m), v oštěpu (48,01 m) 
a na patnáctistovce (4:46,77 min). Na 
překážkách i v tyči mu prozatím zůsta-
ly osobáky z loňska, ale i tak je jeho 

14,89  kvalitním časem a 330 cm je jen 
o 10 cm méně, než v loňském roce.

Z výkonů závodníků Spartaku 
Třebíč při KP ve vícebojích: Dese-
tiboj dorostenců: 1. Dvorský 6 644 
(10,94-683-12,05-179-50,21-14,89-
30,37-330-48,01-4:46,77). Devíti-
boj starších žáků: 1. Rybnikář 3 670 
(16,67-21,54-197-35,48-7,76-538-
10,27-147-3:16,08, 2. Veselý 3 552 
(15,63-20,86-197-25,26-7,72-492-
9,32-144-3:21,86), 3. Dobrovolný 
3 464 (18,60-23,88-237-24,22-8-
,32-541-10,38-159-3:24,20), 4. Iran 
3 235 (16,91-18,10-NM-34,09-8-
,10-505-9,05-165-34,09-3:45,37), 
5. Pekárek 3 126 (17,37-20,16-197-
27,80-8,71-537-9,11-171-4:01,92). 
Sedmiboj dorostenek: 6. Vlasá-
ková 2 689 (16,92-118-8,78-29-
,96-399-27,73-2:57,83). Sedmiboj 
starších žákyň: 1. Kosielská 4 297 
(14,77-157-10,17-19,52-538-21,78-
3:00,30), 9. Malá 3 037 (16,70-133
-6,55-21,03-466-14,21-3:01,63), 10. 
Dvořáková 3 018 (19,55-139-8,67-
21,51-430-16,05-2:43,95).

 Milan Zeibert

Tobiáš Dvorský dal na první 
pokus limit pro ME do 17 let
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O posledním dubnovém víkendu 
bylo na programu poslední 24. kolo 
florbalové ligy Vysočiny. V třebíčské 
hale se nejprve střetly týmy Pacova 
a Spartaku, domácí po vyrovnaném 
zápase nakonec zvítězili 6:5, střelci 
se stali Nevosad 2, Farkaš 2, Vystrčil 
1, Novotný 1.

 V dalším derby, mezi Spartakem 
Třebíč a Sabots Jihlava, po urput-
ném boji, kde padlo hodně branek 

a domácí pokaždé vedli o nejméně 
3 branky, nakonec soupeře přestříle-
li 11:7, střelci  Nevosad 3, Veselý 2, 
Matoušek Jiří 2, Novotný 1, Janata 1, 
Hekrla 1, Farkaš 1.

Tímto výsledkem si Spartak upev-
nil 1. místo v tabulce, na druhém je 
FBŠ Shooters Jihlava a třetí Florbal 
Telč.  TJ Spartak Třebíč se tak stal 
mistrem Vysočiny sezóny 2017/18. 

 -zt-

TŘEBÍČANÉ se stali mistry Vysočiny. Foto: archiv oddílu 

Spartak je novým mistrem ligy

O posledním dubnovém víkendu 
se sjely nejlepší gymnastické týmy 
do pražské sportovní haly na Cho-
dově, aby se mezi sebou utkaly o 
to, kdo se stane novým Mistrem 
ČR. Závod musel, kvůli velkému 
množství přihlášených týmů a vzhle-
dem k náročnosti pro rozhodčí, pro-
bíhat po tři dny. 

Letošní ročník byl zajímavý tím, že 
si předem nikdo nedokázal tipnout, 
jak celé klání dopadne. Od ledna 
vešla v platnost nová pravidla, která 
dala zabrat nejen rozhodčím a trené-
rům, ale i samotným závodníkům. 

Pravidla jsou mnohem složitější 
než ta, která platila doposud, a kla-
dou na závodníky a jejich trenéry 
větší nároky. Za Třebíč se závodu 
zúčastnily dva týmy, dívčí tým Juni-
or I a Junior II. 

Družstvo dívek, které v sobotu 
závodilo v kategorii Junior II, se ten 
samý den zúčastnilo i závodu Junior 
International cup. Pro děvčata to byl 
tedy velice náročný den. Dopoledne 

bojovala o mistrovský titul s týmy, 
které jsou v průměru o čtyři roky 
starší. Věk a zkušenosti zvítězily, a 
třebíčská děvčata nakonec vybojova-
la páté místo. 

Odpoledne probíhal závod Interna-
tional cup, který je mezinárodní a má 
svá specifická pravidla. Zde třebíčské 
dívky bojovaly se stejně starými sou-
peřkami, a večer se jim na krku blýs-
kaly zlaté medaile. Ve stejné soutěži 
závodila i mladší děvčata z Třebíče. 
Úspěšné odpoledne bylo završeno 
další medailí, tentokrát stříbrnou. 

V neděli probíhaly další boje o mis-
trovský titul. Třebíčský dívčí tým v 
kategorii Junior I napodobil své star-
ší kolegyně, a i on se umístil na pěkné 
páté příčce. Domů tedy oddíl Gym 
club Třebíč odjížděl se dvěma cen-
nými kovy a maximální spokojenos-
tí s předvedenými výkony. V červnu 
odjíždí oba týmy se svými trenéry do 
italského Cesenatica, na další ze závo-
dů International cup.  –hakl-

Český TeamGym zná své 
mistry pro letošní rok

TŘEBÍČSKÉ gymnastky se v Praze neztratily.  Foto: archiv oddílu

První turnaj v letošním roce, kte-
rého se účastnili třebíčští judisté, se 
konal v Jihlavě s názvem Pohár Vyso-
činy. Tam 1. místo obsadil Radek 
Nechvátal, 2. místo Tomáš Novotný 
a 3. místo David Šuhaj. 

Na konci ledna třebíčské judo 
pořádalo krajský kemp, kterého 
se zúčastnilo na 60 judistů ze sed-
mi oddílů kraje Vysočina. V únoru 
odjeli mladí judisté na Memoriál A. 
Tichého do Benešova, kde 1. místa 
vybojovali po bezchybných výko-
nech Radek Nechvátal a Sára Vaníč-
ková, a na Grand Prix v Ostravě s 
mezinárodní účastí, kde se blýskla 
dorostenka Zuzana Novotná 2. mís-
tem a 3. místem Sára Vaníčková. 

V březnu se třebíčští judisté zúčast-
nili hned pěti turnajů. Poháru Vyso-
činy v Telči, kde vybojovali 1. místo 
Radek Nechvátal a 2. místo Tomáš 
Novotný, turnaje přípravek v Brně, 
kde na 1. místě skončil David Šuhaj, 
Grand Prix v Jablonci, kde získa-
li 3. místo Sára Vaníčková, Radek 

Nechvátal a 5. místo Zuzana Novot-
ná. 

Dále to byl velice prestižní turnaj 
na Slovensku - Grand Prix Pezinok, 

kde 3. místa vybojovali Sára Vaníč-
ková a Radek Nechvátal a 5. místo 
Tomáš Novotný, a jako poslední byl 
Pohár Vysočiny ve Žďáru nad Sáza-

vou, kde 1. místa obsadili David 
Šuhaj, Radek Nechvátal a 2. místo 
Tomáš Novotný. 

V dubnu proběhl v Brně turnaj s 
mezinárodní účastí, a tam 1. místa 
vybojovali Tomáš Novotný, Radek 
Nechvátal a Sára Vaníčková, 2. místo 
David Šuhaj a 3. místo Daniel Oborný, 
a další kolo Poháru Vysočinu ve Velké 
Bíteši, kde se třebíčskému judu opět 
dařilo: 2. místo R. Nechvátal, Sára 
Vaníčková, 3. místo Tomáš Novotný, 
David Šuhaj a 5. místo Daniel Oborný. 

Po turnaji závodníci zůstali v Bíte-
ši po celý víkend na dalším krajském 
kempu. V květnu odjeli tři třebíčští 
judisté do rakouského Zeltwegu, kam 
s nimi dorazilo i dalších 800 judistů z 
16 států. 

A ani tady se naši judisté neztratili a 
předvedli krásné výkony: 2. místa Sára 
Vaníčková, Radek Nechvátal, a 7. mís-
to David Šuhaj. Celkem tedy třebíčš-
tí judisté dovezli z jedenácti turnajů 
deset zlatých, devět stříbrných a devět 
bronzových medailí.   -zt-

MLADÍ judisté z třebíčského oddílu vzorně reprezentují město.
 Foto: archiv oddílu

Třebíčští judisté bilancují začátek 
závodní sezóny, byl velice úspěšný

Brabcová a Gottlieb 
startovali v Černé Hoře

V květnu se v Černé Hoře konal 3. ročník triatlonového závodu Ocean 
Lava Montenegro s objemy halfironmana: 1,9 - 90 - 21,1 km. V krásném 
pobřežním městě Kotoru na pobřeží Jaderského moře se na start postavilo 
asi 400 závodníků z více než 30 zemí světa. Mezi nimi nechyběla ani počet-
ná skupina českých sportovců. Oddíl triatlonu TJ Spartak Třebíč měl své 
zastoupení v kategorii mužů i žen, na start se postavili Miroslav Gottlieb a 
Milada Brabcová. Miroslav závod dokončil ve výborném čase 4:53,04 hodin. 
Bylo z toho 14. místo ze 72 mužů v kategorii 40-44 let. Milada vybojovala 
2. místo ve věkové kategorii 40-44 let a mezi 38 ženami doběhla celkově na 
hodnotném 8. místě, v čase 5:26,53 hodin. -zt-
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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

1. - 2. 6. 2018 Měřínská pade-
sátka, turistický pochod v Měří-
ně, start na fotbalovém hřišti, trasy 
pěší 15, 25, 35, 50 a 100 km, cyklo 
25 - 100 km. V pátek start noční 50 
km, v sobotu ostatní trasy. Odjezd v 
sobotu autobusem z Třebíče v  6.56.  
Návrat z Měřína autobusem v 13.36, 
15.05, 18.00.

2. - 3. 6. 2018 Husitským kra-
jem a Běží liška k Táboru, turistic-
ké pochody v Táboře, start na AN, 
trasy 10 - 40 km vedou kolem Luž-
nice, na Sezimovo Ústí, do Bechy-
ně, k rozhledně Hýlačka, přes Žido-
vu strouhu a Chýnovské jeskyně.  
Odjezd v pátek vlakem z Třebíče v 
14.50, 16.33, 17.25. Návrat z Tábora 
v neděli vlakem v 14.15, 16.02.

2. 6. 2018 Ždírecký okruh, turis-
tický pochod ve Ždírci nad Doub-
ravou, start v klubovně SDH, trasy 
pěší 10, 20 a 30 km, cyklo 25, 35 a 
50 km. Odjezd autobusem z Třebíče 
v  6.56.  Návrat ze Ždírce autobusem 
v 15.34, nebo vlakem v 13.14, 15.19, 
17.19.

2. 6. 2018 Krajem Pohádky máje, 

turistický pochod v Brně - Bystrci, 
start v restauraci U Vesla, trasy pěší 
a cyklo 20 - 60 km. Odjezd vlakem z 
Třebíče hl. n. v  6. 18 / z Boroviny v  
6. 03. Návrat z Brna vlakem v 13.15, 
13.39, 15.15, 15.39, 17.15, 18.39.

9. 6. 2018 Putování k Javoru, 
turistický pochod v Trnavě u Třebí-
če, trasa pěší z Trnavy 18 km, z Tře-
bíče 22 km, cyklo 19 až 56 km. Start 
v Třebíči u restaurace Vysočina od 
7.30 do 9.00 a v Trnavě od 7.30 do 
10.00. Lze využít autobusový spoj 
do Trnavy z Třebíče v 8.40, do Tře-
bíče z Trnavy v 14.26, 18.47.

10. 6. 2018 Na kole po stopách 
Gustava Mahlera, start v 10.00 hod. 
Kaliště u Humpolce u penzionu 
GM, trasy 30 - 60 km. Doprava indi-
viduální, přeprava kol a osob z Jihla-
vy do Kaliště zajištěna zdarma.

16.  6. 2018 Kolem Doubravníku 
pěšky i s kolem, turistický pochod v 
Doubravníku u Tišnova, start radni-
ce na náměstí, trasy pěší 9, 15, 24, 38 
a 50 km, cyklo 30 a 60 km vedou na 
Štěpánovice, Veselí, Křeptov a Čen-
vír.  Doprava vlastními auty.

16. 6. 2018 Hvězdicový výstup 
na Čeřínek, turistický pochod, start 
libovolný, cíl chata KČT na Čeřín-

ku mezi 9.00 - 15.00 hod. Trasu je 
vhodné volit od žst. Kostelec (4,5 
km), Dolní Cerekev (5,5 km), Dvor-
ce (6 km), Rantířov (10 km), Bate-
lov (15 km) nebo Jihlava (18 km). 
Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v  
6.09, 8.33 / Boroviny v  6. 12.

16. 6. 2018 Vídeňský pochod, 
turistický pochod ve Vídni, okres 
Žďár nad Sázavou, start v kulturním 
domě, trasy pěší 10, 20, 35 km, cyk-
lo 35 km, od 16.00 hodin Vídeňská 
lávka (přejezd lávky na kole a na tra-
kaři). Doprava vlastními auty.

18.- 30. 6. 2018 Gruzie. Výlet je 
o chození po horách, etapy jsou na 
lehko v základní verzi 6 - 8hodinové. 
Okolí Kutaisi a Mazery, kaňon Okat-
se, treky: z Etsery do Mazery, do 
Mestie, z úpatí Tetnuldy do Adiši, do 
Iprali, z Ušguli do sedla Gorvaš a na 

hřbet Lamaria. Ubytování: s polo-
penzí na lůžku v několika lokalitách. 
Doprava letecky z Prahy, v Gruzii 
přesun místními auty.

23. 6. 2018 Chotěbořské puto-
vání, turistický pochod v Chotě-
boři, start v 7.00 hodin Than-gong 
Restaurant, Krále Jana 445, trasy 
pěší 6, 15, 25, 50 km, cyklo 20, 40, 
70 km. Odjezd autobusem z Třebíče 
v  6.56, přestup ve Ždírci nad Doub-
ravou na vlak. Návrat z Chotěboře 
vlakem v 15.31, 17.32.

30. 6. 2018 Kamenské aleje, 
turistický pochod v Kamenné, start 
Žižkův kopec, trasy pěší 5, 10, 20 
km, cyklo 20, 50 km. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v  6. 09 nebo 8.33 / 
z Boroviny v  6. 12. Návrat vlakem 
z Kamenné v 12.22, 14.22, 16.22, 
18.21. -zt-

ZBRANĚ, ke kterým se civilista běžně nedostane, si mohli během baseballu vyzkoušet malí i velcí zájemci.
 Foto: Robert Vávra

Army Day zaznamenal velkou bitvu
Přelet bojo-

vého vrtulní-
ku přímo nad 
hrací plochou 
zahájil dru-
hý Army Day 
na třebíčském 
baseballovém 
stadionu. 

Zaplněné tri-
buny pak mohly 
sledovat oprav-
dovou bitvu 
během extra-
ligového utká-
ní domácích 
Nuclears se 
Skokany Olo-
mouc. Rozuzle-
ní dramatického 
zápasu přines-
la až dohrávka 
poslední směny, 
ve které Třebíč 
otočila nepřízni-
vé skóre a připsala si další výhru v nejvyšší soutěži.

Atraktivní program v sobotu 28. dubna přilákal Na Hvěz-
du řadu diváků už dopoledne. Na Vysočinu dorazila šestice 
týmů k dalšímu ze série společných turnajů dětí do devíti let 
„Rookie ball“. Hlavní část pak pokračovala soutěží v hodu 
do dálky pro veřejnost, na kterou odpoledne navázal samot-
ný Army Day, pořádaný ve spolupráci s 225. letkou bojové-
ho zabezpečení 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec 
u Náměště nad Oslavou.

Pozornost poutaly například ukázky zbraní a výstroje, kte-
ré si zájemci mohli nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Vel-
ký ohlas sklidili dravci, využívaní při zabezpečování provozu 
letiště k plašení ptactva. Mezi směnami baseballového utká-
ní pak byla přímo na hřišti k vidění ještě ukázka výcviku 
služebních psů, se zneškodněním ozbrojeného pachatele.

„Prostřednictvím Army Day baseballisté vzdávají hold vojá-
kům. V zámoří jde o zavedenou akci, u nás jsme začali s touto 

tradicí loni,“ říká hlavní pořadatel z Nuclears Robert Vávra. 
„Snažíme se, aby si diváci zvykli chodit Na Hvězdu nejen na 
kvalitní utkání, ale i na zajímavý doprovodný program. Rádi 
bychom, aby se baseball stal synonymem zábavy a příjemně 
stráveného času pro celou rodinu. Jak je to běžné ve světě,“ dopl-
ňuje.

A diváci se opravdu měli na co dívat. Do extraligového 
zápasu lépe vstoupili hosté a ujali se vedení. Domácí dokáza-
li otočit pěti doběhy v páté směně, kdy excelentní výkon tře-
bíčských pálkařů završil oběhovým homerunem Dominik 
Doležal. Skokani z Olomouce se ale nevzdali a nenápadně 
stahovali náskok Třebíče, až se v deváté směně znovu ujali 
vedení. V dohrávce zápasu nejdříve hráči Nuclears obsadi-
li první dvě mety, a o definitivní obrat se postaral dalekým 
odpalem do pravého zadního pole Američan Daniel Came-
ron, který tak stáhl oba běžce před sebou, a tím i vítězný 
bod. Třebíč porazila Olomouc v dramatické koncovce 9:8.  
 -zt-



STRANA  32 TN - ČERVEN 2018Inzerce

Jakub 
Dìkan

Naty 
Hrychová

Pískomil
se vrací

Akce se koná za každého poèasí.   Obèerstvení po celý den.   Dárek pro každého malého návštìvníka.

Program:
 komentované prohlídky výroby
 personální koutek s možností získání informací 

o zamìstnání
 prezentace Støední prùmyslové školy Tøebíè (vozy 

Kaipan, umìleètí kováøi a pasíøi)
 prezentace Nemocnice Tøebíè (mìøení krevního tlaku, 

zjiš ování krevní skupiny, simulátor stáøí aj.)
 prezentace práce Sboru dobrovolných hasièù Okøíšky
 folklórní soubor Okøešánek
 pojízdná Kavárna pohodièka

Den otevøených
dveøí & Dìtský den

Sobota 9. èervna 2018, 
13:00 – 19:00 hodin

Areál výrobního závodu
FRAENKISCHE CZ, Okøíšky.

Heidi 
Jankù

Program pro dìti:
 dìtská show s Heidi Jankù
 Pískomil se vrací – dovádivá show pro dìti i rodièe
 dìtská zumba s Eliškou
 animaèní program a soutìže o ceny s DDM Tøebíè
 skákací hrad, nafukovací pøekážková dráha
 malování na oblièej, airbrush tetování
 výtvarné dílnièky s Denním centrem Barevný svìt

Slavíme 15. narozeniny!
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