
listopad

Sejdou se 
diabetici 

Veřejné setkání diabetiků pořádá 
Svaz diabetiků ČR – územní organi-
zace Třebíč, pobočný spolek, v pátek 
16. listopadu od 15.30 hodin v Cent-
rální jídelně v Sirotčí ulici v Třebíči.

 Po uvítání přítomných a hostů 
následuje zpráva o činnosti územní 
organizace. Následuje přednáška dia-
betologa MUDr. Marka Frydrycha. 

Další přednáška - MUDr. Lenky 
Mrázové - má název Diabetes a led-
viny. V sobotu 17. listopadu územní 
organizace organizuje Pochod proti 
diabetu. 

Start pořadatelé stanovili na čtr-
náctou hodinu od třebíčské radnice 
na Karlově náměstí.   -zt-

Síly změří dýmkaři
Již po třiadvacáté se uskuteční tra-

diční podzimní soutěž v pomalém 
kouření dýmky. 

Třebíčské kouření se letos koná v 
sobotu 10. listopadu v zámeckých 
konírnách. Od 11.30 do 13.30 hodin 
proběhne registrace účastníků. 
Vlastní soutěž začne ve 14 hodin, a 
vyhlášení výsledků v 17 hodin. 

Soutěž je otevřená široké veřejnos-
ti. Každý soutěžící dostane tři gramy 
tabáku, a pět minut na jeho přípra-
vu. Na zapálení je k dispozici jedna 
minuta a dvě sirky. 

Vyhraje ten, komu dýmka vyhasne 
nejpozději. Vítěz v Třebíči dosahuje 
většinou času těsně nad dvě hodiny.
 -zt- 

Julie Dolejší  KSČM
Hana Máchalová  KSČM
Jaromír Barák  Třebíč Občanům!
Blanka Kutinová  Třebíč Občanům!
Rostislav Štork  Třebíč Občanům!
Aleš Novák  Třebíč Občanům!
Alexandra Svobodová
 Třebíč Občanům!
Miloš Hrůza  ANO 2011
Pavel Franěk  ANO 2011

Zuzana Kratochvílová  ANO 2011
Pavel Švec  ANO 2011
Pavel Pacal  Pro Třebíč
Jaromíra Hanáčková Pro Třebíč
Zdeněk Vedral  Pro Třebíč
Naděžda Dobešová  ČSSD
Vladimír Malý  ČSSD
Martina Bártová 
 ODS a TnT-Společně za Třebíč!
Jakub John 
 ODS a TnT-Společně za Třebíč!

Milan Zeibert  Břehy
Svatava Křížová Břehy
Pavel Janata  KDU-ČSL
Marie Dudíková  KDU-ČSL
Josef Klíma  KDU-ČSL
Marie Černá  Třebíč můj domov
Jan Burda  Třebíč můj domov
Stanislav Neuman 
 Společně otevřeme Třebíč
Roman Pašek 
 Společně otevřeme Třebíč

Členové třebíčského zastupitelstva

Ustavující zastupitelstvo se v Tře-
bíči mělo konat ve čtvrtek 1. listo-
padu. Na poslední chvíli doputovala 
ke Krajskému soudu v Brně stížnost 
na průběh či výsledky voleb v Tře-
bíči. „Soud má na rozhodnutí 20 dnů, 
a není jasné, kdy zaujme stanovisko,“ 
konstatoval starosta Pavel Janata. 

Doplnil, že zpráva o svolání zastu-
pitelstva musí být na úřední desce 

sedm dní. Pokud by město chtělo 
stihnout původní termín, musel by 
soud rozhodnout do středy. „Obá-
váme se, že tak brzy to nebude; dalším 
termínem je čtvrtek 8. listopadu, pří-
padně další čtvrtek,“ poznamenal sta-
rosta Janata. 

Zdůraznil, že za předpokladu, že 
soud stížnost zamítne. Dodal, že 
město nemá informaci, kdo stížnost 

podal, ani co obsahuje. 
Koalici a obsazení jednotlivých 

postů se v Třebíči podařilo poměr-
ně brzy dohodnout, byť se do zastu-
pitelstva dostalo deset subjektů. Na 
budoucím vedení města se domlu-
vilo sedm z nich, Ano 2011, ČSSD, 
KDU-ČSL, ODS, Pro Třebíč, Břehy 
a Třebíč můj domov. 

 (Pokračování na str. 6)

Starostou se stane Pacal

Starosta 
Pavel 
Pacal

1. místo-
starosta 
Miloš 
Hrůza

Místo-
starosta 
Pavel 
Janata

Místo-
starosta 
Vladimír 
Malý
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Oslavy vzniku Českosloven-
ské republiky začaly v Třebíči 
již v pátek 26. října. 
� Antonín Zvěřina

Oslavy 100. výročí založení Česko-
slovenské republiky začínají v Třebí-
či v pátek 26. října od 16 hodin před 
Kongresovým centrem Pasáž. Sta-
rosta Pavel Janata má za úkol zasadit 
lípu, která by toto výročí připomína-
la. 

Ta však již byla zasazena, a mno-
zí návštěvníci mají obavu, že spletli 
datum akce, či hodinu. Nic takové-
ho se nestalo. Úderem 16. hodiny na 
městské věži při kostele sv. Martina 
přistupuje k mikrofonu mluvčí radni-
ce Irini Martakidisová a všechny, kdo 
před Pasáž přišli, vítá. Pak předává 
slovo starostovi, který pronáší slav-
nostní projev. 

Připomíná, mimo jiné, že už v dáv-
né historii se vysazovaly lípy poblíž 
domů. a před sto lety tak předci sla-
vili vznik nové republiky. Netají, že 
republika neprožívala vždy šťastné 
chvilky, ale například  i druhou svě-
tovou válku či totalitu. 

Po projevu starosta uchopí lopatu a 
začíná zasypávat hlínou již zasazený 
strom. „To se mu to pracuje, když mu 
hlínu tak pěkně nakypřili,“ neodpus-
tí si štiplavou poznámku jeden z při-
hlížejících. 

Ale starosta toho nedbá, patrně ji 
ani neslyší, a po vyčerpání připravené 
zeminy strom pečlivě zalévá kropicí 
konví. Celou slavnost, kde nechyběli 
sokolové v tradičních krojích, stejně 
jako junáci, zakončí česká hymna.   

Oslavy pokračují v divadelním sále 
budovy Pasáž, kde zazní Má vlast od 
Bedřicha Smetany, v podání královo-
hradeckého symfonického orchestru. 
Dojde také k udělení Ceny města spi-
sovateli Pavlu Navrkalovi. 

Před 20. hodinou se před budovou 
radnice na Karlově náměstí začína-
jí shromažďovat obyvatelé města i 
návštěvníci, neboť právě tam má do-
jít k položení věnců k desce připomí-
nající legionáře, a k videomappingu, 
čili promítání dokumentu na starou 

budovu radnice. 
Zatímco odpoledne se začínalo 

na minutu přesně, nyní dochází ke 
zhruba desetiminutovému zpoždění. 
Koncert v Pasáži se poněkud protáhl, 
a vedení města se nestačilo přemís-
tit do prostoru před radnicí. Mluvčí 
Martakidisová to omlouvá, a lidé to 
berou jako fakt. 

Se slavnostním projevem již podru-
hé během dne vystupuje starosta 
Janata. „Tento rok je rokem osmiček. 
Uplynulo 50 let od událostí roku 1968, 
známých jako Pražské jaro, a násled-
ného srpnového vpádu vojsk v čele 
s armádou Sovětského svazu,“ připo-
míná. Také upozorňuje na rok 1948, 
kdy se komunistická strana dostala 
bezvýhradně do čela republiky. 

Naznačuje, že dalším milníkem sto-
leté historie státu je rok 1938. „Ten 
naši zemi poznamenal nejvíce. V noci 
z 29. na 30. září podepsali představite-
lé Itálie, Německa, Francie a Velké Bri-
tánie dohodu o odstoupení pohranič-
ních území Československa Německu,“ 
poznamenává.

Přesto si myslí, že největším milní-
kem v historii národa se stal v roce 

1918 vznik Československé republi-
ky. „Demokracie by tady byla na dale-
ko vyšší úrovni, kdyby nedošlo ke dru-
hé světové válce a pozdějšímu příklonu 
k Sovětskému svazu,“ předesílá Janata. 

Nastiňuje, že při příklonu k demo-
kracii v roce 1989 si mnozí mysleli, 
že se lid této země vrací k masary-
kovské republice. „Ve skutečnosti to 
tak nebylo. Časový vývoj a posun nelze 
pominout,“ netajil Janata. Doplnil, že 
rok 1989 nebyl rokem 1918. 

Zdůraznil, že vše za 29 let není 
pozitivní. „Formují se síly, které toho 
mají s demokracií jen málo společné-
ho. Nenechme se však těmito jevy pří-
liš znepokojit. Nenechme se znepoko-
jit některým nestandardním chováním 
některých nejvyšších státních předsta-
vitelů,“ podotýká Janata. 

Co však považuje za důležité, 
je národní hrdost. „S úctou oslav-
me památku vzniku Československé 
republiky. Den 28. října má být pro nás 
dnem k zamyšlení, i k projevení zmi-
ňované národní hrdosti,“ upozorňuje 
Janata. 

Dále vzpomíná na legionáře, bez 
kterých by republika nevznikla. 

Mnozí z nich pocházeli z Třebíčska. 
„Jim je věnovaná pamětní deska, ke 
které za chvíli položíme věnce. V dnešní 
hektické době často zapomínáme vzpo-
mínat. To bychom si měli uvědomit 
v dušičkové době. Děkujme všem, kteří 
se o vznik samostatné Československé 
republiky zasloužili,“ říká mimo jiné 
starosta Janata. 

V podobném duchu hovoří za Čes-
ký svaz bojovníků za svobodu Tře-
bíče místostarosta Vladimír Malý. 
Poukazuje, že úkolem svazu je roz-
voj České republiky v duchu huma-
nitních tradic zakladatelů Českoslo-
venské republiky, posilování národní 
hrdosti a lidské důstojnosti. Připo-
míná také rozpad společného státu 
Čechů a Slováků před 25 lety. 

Po položení věnců u pamětní desky 
a hymně následuje videomapping, 
promítaný na budovu Staré radni-
ce. Vyvolává zaslouženou pozornost 
nejen při vlastním promítání, ale i 
na sociálních sítích. Na závěr zazní 
memento, které všem připomíná, že 
obyvatelé Třebíče mají být proč na 
svoje město hrdí. 

Hlavní oslavy v Třebíči se kona-
ly v sobotu 27. října; bohužel 
pořadatelům nepřálo počasí. 
� Antonín Zvěřina

Hlavní oslavy 100. výročí vzniku 
Československé republiky se ma-
jí v Třebíči konat v sobotu 27. října. 
Od rána je jisté, že počasí nenaváže 
na páteční slunečno. Obloha zešedla 
a každou chvíli hrozí deštěm. 

Program se spouští ve stanovenou 
hodinu, tedy v deset hodin. Na pódi-
um vystupuje moderátor Petr Palov-
čík a přítomné se snaží nabudit, že 
žádný ráz počasí nemůže ovlivnit 
oslavy a ani dobrou náladu účastní-
ků. Ve stejném duchu se nese i pro-
jev starosty Pavla Janaty. 

Ten také děkuje ředitelce měst-
ského kulturního střediska Jaromíře 
Hanáčkové, která má lví podíl na ori-

ginálním programu sobotního dne. 
„A musíme si uvědomit, že během dne 
vystoupí stovky účinkujících,“ nazna-
čuje Janata. Pošmourné počasí neu-
bírá nic na náladě ani Hanáčkové. 
„Jednou to přijít muselo, a my se s tím 
musíme poprat,“ konstatuje. 

Pravda, na Karlovo náměstí se 
dostavilo určitě méně lidí, než kdy-
by prostor zalily paprsky slunce, ale 
i tak se desítky odvážlivců krčí pod 
deštníky či v pláštěnkách. Podzá-
mecká niva zatím zeje prázdnotou, 
pouze vybudovaný skautský tábor 
naznačuje, že se tam bude něco dít.  

Ale pozor! Blíží se poledne, a blýs-
ká se na lepší časy. Tedy ne že by 
nad Třebíč zavítala bouřka, ale déšť 
pozvolna ustává. Že by se počasí 
polekalo při příjezdu prvního česko-
slovenského prezidenta do Třebíče, 
Tomáše G. Masaryka? 

 (Pokračování na str. 4)

STAROSTA PAVEL JANATA pečlivě zalil nově zasazenou lípu v před centrem Pasáž.  Foto: Antonín Zvěřina

Před Pasáží starosta zasadil lípu

Do Třebíče přijel prezident Masaryk

PREZIDENT Tomáš G. Masaryk před třebíčskou radnicí ochutnal chléb se solí. 
 Foto: Antonín Zvěřina
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VE SLAVNOSTNÍM průvodu městem nechyběli jezdci v dobových uniformách 
na koních. Foto: Antonín Zvěřina

Do Třebíče přijel prezident Masaryk
(Dokončení ze str. 2)

Ten má Třebíč navštívit ve třináct 
hodin. Západní strana náměstí se 
zalidňuje, pořadatelé se snaží při-
hlížející držet ve vymezeném pro-
storu, což je věc velice nesnadná, až 
nemožná. Každý si chce „tatíčka“ 
vyfotit, a to co nejvíce zblízka, takže 
se na příjezdové cestě pohybuje mno-
ho lidí. 

Už jede! K třebíčské radnici se blíží 
historický automobil, a uvnitř nikdo 
jiný, než první československý prezi-
dent. Samozřejmě nechybí jeho stráž-

ci. Automobil zastavuje před radnicí, 
prezident vystupuje z auta a dostává 
se mu srdečného přivítání. 

Oficiálně vítá vzácného hosta sta-
rosta Pavel Janata. Masaryk musí 
ochutnat chléb ze solí, podávaný kro-
jovanou dívkou, a pije nějakou teku-
tinu ze džbánu. Pak míří v doprovo-
du Janaty k budově radnice. 

Nakonec se objeví v jednom z oken 
objektu, ze kterého opět kyne davům. 
I odchod z radnice je pro Masaryka 
komplikovaný, lidé si uvědomují, že 
za sto let, při oslavě 200. výročí vzni-

ku Československé republiky, první-
ho československého prezidenta uvi-
dí málokdo, pokud vůbec někdo.

Masaryk odjíždí, a protože prezi-
denti, kteří Třebíč v minulosti navští-
vili, většinou městu něco slíbili, ptá-
me se starosty Janaty, jak tomu bylo 
u Masaryka. Představte si, neslíbil 
vůbec nic. 

Sotva Masaryk zmizel v Hasskově 
ulici, začíná opět pršet, a déšť postup-
ně zesiluje. To ale nemůže odradit 
účastníky slavnostního průvodu, kte-

rý se vydává na cestu z prostor Staré 
pošty. Nechybí v něm auto s Masa-
rykem, ale třeba i delegace z partner-
ského rakouského Lilienfeldu. 

Program probíhá podle plánu, včet-
ně uložení tubusu do kopule městské 
věže u kostela sv. Martina. A ředitelka 
městského kulturního střediska na fa-
cebooku účastníky oslav chválí, že je 
ani deštivé počasí od návštěvy nedo-
radilo. Oslavy vrcholí v neděli, 28. říj-
na dopoledne, slavnostní mší svatou 
v bazilice sv. Prokopa.   

NA OSLAVĚ byli též prvorepublikoví četníci. Foto: Antonín Zvěřina
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Starostou se stane Pacal

K VOLEBNÍ Urně přistupuje Ivana 
Vítámvásová z třebíčské čtvrti Borovi-
na.  Foto: Antonín Zvěřina

(Dokončení ze str. 1)
V zastupitelstvu mají 18 hlasů. Mimo 

koalici se ocitli vítěz voleb Třebíč 
Občanům, Piráti a KSČM. Starostou 
se stane Pavel Pacal z hnutí Pro Třebíč, 
místostarosty lídr hnutí ANO Miloš 
Hrůza a stávající místostarostové Vla-
dimír Malý z ČSSD a Pavel Janata 
z KDU-ČSL.

Koalici tvrdě kritizuje lídr vítězného 
hnutí Třebíč Občanům Jaromír Barák. 
Myslí si, že některé strany a hnutí měly 
podpořit jeho hnutí a změnit vedení 
na radnici. 

„Na dvou židlích rozhodně sedět nebu-
du, musím vše probrat v zastupitelském 
klubu a s vedením kraje, a věřím, že 
najdeme řešení,“ naznačil Pacal, součas-
ný náměstek hejtmana kraje. Z opo-
zice obavu nemá. „Ta patří k politice, a 
pokud je konstruktivní, má v ní svoje mís-
to,“ doplnil.

Koaliční smlouvu jednotliví zastu-
pitelé koalice podepsali v pondělí 22. 
října. Starosta Pacal, místostarosto-
vé Hrůza, Janata a Malý mají už jasno, 
kdo bude mít jaké kompetence.

Starosta Pacal se postará o odbor 
kanceláře vedení města, kde je součástí 
krizové řízení, má v gesci tiskové oddě-
lení, sekretariáty politiků, má na starost 
městské finance, rozvoj města včetně 
územního plánování, rozvoj zaměstna-
nosti a školství.

První místostarosta Miloš Hrůza se 
postará o investice, sociální oblast, kul-
tura a městskou policii. Místostarosta 
Pavel Janata má v kompetenci správu 
majetku města a odpadové hospodář-
ství, zeleň, vodárenství a památkovou 
péči včetně památek UNESCO. 

Místostarosta Vladimír Malý se bude 
starat o vše související s dopravou, sta-
vební údržbu a zimní úklid, veřejné 
osvětlení, městský mobiliář, městskou 
hromadnou dopravu a lesy.  

O drobnější náležitosti se posta-
rají neuvolnění radní. Radní Milan 
Zeibert se bude zabývat sportem a 
volným časem, radní Zuzana Krato-
chvílová místními částmi, radní Jan 
Burda zastřeší grantový systém města a 
Zdravé město a radní Martina Bártová 
prevenci kriminality a některé sociální 
věci.    -zt-

Zahrádkářská výstava se kona-
la od pátku 12. do pondělí 15. října 
v Třebíči v Domě zahrádkářů. Tře-
bíčští zahrádkáři ji letos uspořáda-
li po jednatřicáté. Účastnilo se jí 53 
vystavovatelů. Návštěvníci si moh-
li prohlédnout 287 vzorků jablek a 
jednu kolekci. K vidění bylo 28 vzor-
ků hrušek, 76 vzorků zeleniny, dva 
vzorky vína, 22 vzorků bonsají a asi 
80 chryzantém. 

„Zájemci si mohli prohlédnout i čtyři 
řepy, které by určitě mohly konkurovat 
té pohádkové,“ konstatoval předse-
da zahrádkářů Blažej Bobek. Dalším 
ojedinělým exponátem byla manda-
rinka i s plody, a vavřín.

Pozornost poutal i obrovitý křen, 
který vypadal jako strom. Do obřích 
rozměrů vzdor suchu narostly i dý-
ně. „Letos tady nemáme meloun, už 
byl mráz a meloun se nedá uchovat,“ 
poukázal Bobek. Těší ho, že výsta-
vy se účastnily i čtyři základní školy 
a jedna mateřská. „Velice úzce spolu-

pracujeme zejména ze Základní ško-
lou Kpt. Jaroše, kde provádíme na jaře 
ukázku řezu ovocných stromů,“ pozna-
menal Bobek.  

Pochvaloval si i účast;, například 
z Beranova přijel celý autobus náv-
štěvníků. „Bohužel foukal v neděli sil-
ný vítr, což možná případné zájemce 
odradilo,“ přemítal Bobek. Netajil, 
že na loňské výstavě zazněla i kritika 
ohledně umělých květin. „Letos tady 
nemáme ani jednu květinu umělou. 
Všechny vazby jsou z živých rostlin,“ 
zdůraznil Bobek. 

Na výstavě měli svůj koutek i mys-
livci, ten v pondělí zaujal zejmé-
na děti z třebíčských mateřských a 
základních škol. Velkou pozornost 
dospělých vzbuzoval koutek s páli-
vými paprikami. „Bohužel máme 
omezené výstavní prostory. Loni js-
me postavili venku stany, ale pršelo, a 
tak je moc lidí nenavštívilo. Letos jsme 
od toho ustoupili,“ dodal předseda 
Bobek.   -zt-

V PONDĚLÍ patřila zahrádkářská výstava zejména dětem.
 Foto: Antonín Zvěřina

Výstava nabídla unikáty

Filmová pocta 
vysočinským 

řekám 
Krásu čtyř vysočinských řek, Želiv-

ky, Jihlavy, Oslavy a Nežárky zachy-
cuje zajímavý filmový dokument, 
který putuje v těchto dnech kra-
jem Vysočina. Jeho autory jsou dva 
sedmdesátiletí senioři. Role režiséra 
a kameramana se ujal Josef Novotný, 
Jaroslav Hájek se podílel na scénáři a 
je autorem textů písní, které ve filmu 
znějí. Některé nevšední pohledy na 
řeky byly pořízeny pomocí dronů, a 
diváci je díky tomu uvidí z ptačí per-
spektivy. V Třebíči se bude doku-
mentární film promítat ve čtvrtek 
8. listopadu v 17 hodin v Národním 
domě.  -zt-

V regionu Třebíčska je trvalá 
poptávka po zajištění pečovatel-
ských služeb. Oblastní charita Tře-
bíč tyto služby zajišťuje v poměrně 
velké oblasti, a neobejde se tedy bez 
vybavení služebními vozy. V letoš-
ním roce 2018 pomohl k nákupu 
dvou nových vozů Renault Clio 
pro terénní pečovatelskou službu i 
Fond Vysočiny. 

„Z Fondu Vysočiny jsme obdrželi 
dotaci ve výši 45 procent financí na 
nákup dvou nových vozů.  Díky tomu 
jsme mohli novými auty nahradit sta-
rá auta ve špatném technickém stavu. 
Pečovatelky se nyní spolehlivě dosta-
nou k lidem i ve vzdálenějších částech 
regionu,“ děkuje za podporu Kraje 
Vysočina Helena Pavelková, koor-
dinátorka pečovatelské služby.

Charitní pečovatelská služba Tře-
bíč je jednou ze služeb Střediska 
sv. Zdislavy Oblastní charity Tře-
bíč, které zajišťuje terénní zdravot-
ní a sociální služby v domácnostech. 
Pečovatelky pomáhají dospělým a 

seniorům se sníženou soběstačností, 
kteří nemohou sami, nebo s pomocí 
rodiny, zvládat každodenní činnosti. 

Služba se poskytuje přímo v domá-
cím prostředí. Jde například o 
pomoc při sebeobsluze, při osobní 
hygieně, pomoc s údržbou domác-
nosti, s nákupy, či vyřizováním osob-
ních záležitostí. 

„Zájem o naše služby je trvalý. 
Snažíme se vyjít vstříc každému, kdo 
naši službu potřebuje. Péči poskytuje-
me nejen ve městech Třebíč, Hrotovice 
a Náměšť nad Oslavou, ale i v jejich 
vzdálenějším okolí. A právě pro zajiš-
tění péče v okolních obcích Náměště a 
Třebíče budou využívána nová auta,“ 
popisuje koordinátorka služby. 

„I když to bude znít jako klišé, je 
pravda, že i díky dobrému technické-
mu vybavení můžeme naplňovat hlav-
ní smysl naší služby, kterým je, že lidé 
dál mohou žít svůj život tam, kde jsou 
doma a kde se cítí dobře,“ doplňuje 
Pavelková.  -zt-

PŘEDSTAVUJE se jeden z nových automobilů Charitní pečovatelské služby. 
 Foto: archiv charitní služby

Pečovatelská služba 
má dvě nová auta

Koná se Farní košt vína
Farní košt vína se uskuteční v nedě-

li 25. listopadu od patnácti hodin v 
sále Lihovaru nad bazilikou sv. Pro-
kopa v Třebíči. Modlitba za zemře-
lé na třebíčském Novém hřbitově se 
koná v neděli 4. listopadu od patnác-
ti hodin.  -zt-
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V Zadní synagoze začala Aka-
demie umění a kultury pro 
seniory, kterou pořádá město a 
umělecká škola.
� Antonín Zvěřina

Slavnostní zahájení Akademie umě-
ní a kultury pro seniory se uskutečni-
lo v pátek 5. října v třebíčské Zadní 
synagoze. Jedná se o společný projekt 
Základní umělecké školy (ZUŠ) Tře-
bíč a města Třebíče, který nabízí mož-
nost uměleckého vzdělávání osobám 
starším šedesáti let, s trvalým bydliš-
těm ve městě Třebíči. 

Senioři projevili o projekt velký 
zájem, některé obory byly naplně-
ny ještě před uzávěrkou přihlášek. 
Dohromady se do Akademie přihlási-
lo téměř 90 osob; z kapacitních důvo-
dů mohlo být přijato 64 uchazečů. 

Ti budou navštěvovat kolektivní 
výuku ve výtvarném nebo tanečním 
oboru. V hudebním oboru nabíd-
la ZUŠ seniorům individuální studi-
um hry na klavír, varhany, akordeon, 
kytaru nebo keyboard, dále studium 
sólového nebo popového zpěvu, či 
umělecký přednes.

Kolektivní výuka pak probíhá v 
předmětech sborový zpěv, dějiny 

evropské a světové hudby a hudební 
seminář v estetických souvislostech. 
Studenty Akademie pro seniory vyu-
čuje patnáct lektorů - pedagogů ZUŠ. 

Seniory přišel do Zadní synagogy 
pozdravit patron projektu, herec a 
třebíčský rodák Miloslav Mejzlík, kte-
rý velmi ochotně přislíbil další spolu-

práci, dále radní města Třebíče Pavel 
Pacal, díky kterému je provoz Aka-
demie pro seniory finančně zajištěn, 
a také ředitel ZUŠ Třebíč Jiří Suchá-
nek. 

Součástí slavnostního zahájení 
byla rovněž imatrikulace. Každý stu-
dent byl představen, a byl mu předán 

imatrikulační list. Své studenty přišli 
podpořit lektoři Akademie. Hudeb-
ní soubor Flautae ululatae, s umělec-
kým vedoucím Radkem Vejmelkou, 
studentům zahrál - vedle několika 
evergreenů - také studentskou hym-
nu Gaudeamus igitur. 

Bezmála hodinovým programem 
provedla garantka projektu Eva Vaň-
ková. Přátelskou a pohodovou atmo-
sféru celé akce podtrhl Miloslav 
Mejzlík srdečným povídáním se stu-
denty při drobném občerstvení po 
ukončení oficiálního programu. 

„Nejstarší studentka Akademie se 
narodila v roce 1935. Zájem projevi-
li senioři o všechny obory, ale nejdříve 
byla naplněna kapacita výtvarného 
oboru, kde také zůstal největší počet 
nepřijatých uchazečů,“ uvedla Vaňko-
vá. 

Doplnila, že v případě zájmu 
mohou senioři veřejně vystoupit 
na běžných akcích školy, kde zatím 
účinkují žáci a učitelé ZUŠ. „Další 
případná spolupráce žáků a studen-
tů-seniorů se, doufám, zrodí v prů-
běhu celého tříletého cyklu. Slavnost-
ní zakončení plánujeme rozhodně po 
celém tříletém cyklu studia,“ dodala 
garantka projektu Eva Vaňková. 

PATRON projektu Akademie umění a kultury, třebíčský rodák herec Miloslav 
Mejzlík, se zdraví s ředitelem umělecké školy Jiřím Suchánkem. 

 Foto: archiv školy

Senioři se pustili do studia v Akademii
umění a kultury, patronem je Mejzlík

Den Charity 2018 se také letos 
uskutečnil na Karlově náměstí v 
Třebíči. Pořádala ho Oblastní chari-
ta Třebíč, a po celé odpoledne se ve 
stáncích prezentovaly služby svými 
výrobky, i s konkrétními ukázkami. 

Zájemci si sem mohli přijít přemě-
řit krevní tlak a glykémii, prohléd-
nout si terénní auto K-centra Noe, 
a využít i možnosti nechat si zdar-
ma provést test na žloutenku, HIV 
a další nemoci. Centrum Ruth i AL 
PASO přiblížily své aktivity, i to, jak 
vzájemně spolupracují. 

Děti na náměstí sice kvůli větru 

nenašly skákací hrad, ale Středisko 
sv. dona Bosca připravilo další hry 
a soutěže, jejichž uskutečnění vítr 
neovlivnil. Dobrovolnické centrum 
sem přineslo a vystavilo příspěvky 
účastníků nedávné soutěže, vypsa-
né k patnácti letům akreditovaného 
dobrovolnictví. 

Během akce vystoupilo asi 50 účin-
kujících. Svými písničkami, tanečky 
či scénkou pobavili, potěšili i dojali 
řadu přítomných. 

Velmi vhod v chladném dni přišla 
teplá polévka z Azylového domu pro 
muže Třebíč, i nabídka nápojů.  -zt-

LIDÉ se po celé odpoledne mohli na třebíčském Karlově náměstí seznamovat s 
činností Charity.  Foto: Antonín Zvěřina

Den Charity se vydařil

OKRESNÍ VÝSTAVA holubů a místní výstava králíků, vodní a hrabavé drůbeže 
a exotů se konala v sobotu 20. a v neděli 21. října v Třebíči v Domě chovatelů 
na Stařečce. Celkem bylo vystaveno 260 kusů holubů, 120 kusů králíků, 50 kusů 
hrabavé a vodní drůbeže a 50 exotů. Dostavilo se 370 platících diváků. Chovate-
lé pořádají každou třetí neděli v měsíci trhy zvířat, a v únoru se uskuteční zimní 
chovatelská výstava.  Foto: Josef Kropáč 

Chovatelé vystavovali

Sbírka byla úspěšná 
Oblastní charita Třebíč pořádala ve středu 3. října sbírkově - propagační 

akci Koláč pro hospic, ve prospěch Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč. Po 
spočítání příspěvků ze všech jednotlivých míst, kde se sbírka konala, se došlo 
ke konečnému součtu 43.535 korun. Charita všem, kteří do sbírky přispěli, či 
jakýmkoliv způsobem se na ní podíleli, děkuje. -zt-
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Také v Třebíči se mohli zájemci 
seznámit s problematikou rako-
viny i zábavnou formou.
� Antonín Zvěřina

Každý svého zdraví strůjcem, to je 
název úspěšné putovní výstavy, se 
kterou se Liga proti rakovině Pra-
ha již jedenáctým rokem vydává 
na pouť po českých a moravských 
městech. Letos s problematikou 
seznámila také návštěvníky Karlo-
va náměstí v Třebíči, v úterý 2. a ve 
středu 3. října. 

Hlavním cílem akce je oddémo-
nizovat závažné, deprimující téma 
rakoviny. Smyslem projektu je netra-
diční formou informovat veřejnost 
o široké problematice onkologic-
kých onemocnění, akcent je kladen 
zejména na otázky prevence, vysvět-
lení rizik, na efektivní a osvědčená 
doporučení, jak se vyvarovat rakovi-
ny zdravým životním stylem a živo-
tosprávou.

Liga proti rakovině Praha se roz-
hodla představit téma rakoviny a její 
prevence přívětivější formou, a pro-
to oslovila významné kreslíře - Vla-

dimíra Jiránka, Jiřího Slívu, Mirosla-
va Bartáka, jejichž kresby tvoří volný 
doprovod, humorný kontrapunkt 
a svérázný komentář k verbálním 

obsahům. 
Humor a nadsázku přinášejí záro-

veň dokumentární fotografie Františ-
ka Dostála, jehož objektiv zachycuje 

obyčejné lidi v běžných situacích 
všednodenního života. Součástí 
expozice byly panely určené dětem, 
které si v bohatě ilustrované části 
našly informace o zdravém životním 
stylu přiměřeně svému věku.

Pro dětské návštěvníky a žáky škol 
byly, kromě dětské části expozice, 
připraveny zábavné hrátky, kde si 
vyzkoušely své fyzické i smyslové 
dovednosti pod heslem „Zkus, jak jsi 
na tom“.

Dospělým návštěvníkům akce 
Liga proti rakovině Praha, ve spo-
lupráci se Státním zdravotním ústa-
vem, nabídla také improvizovanou 
vyšetřovnu. Každý zájemce si mohl 
nechat změřit některé základní zdra-
votní ukazatele, například krevní 
tlak, BMI. či procenta tuku v těle. V 
rámci boje proti jednomu z nejagre-
sivnějších typů rakoviny, melano-
mu, přizvala LPR  ke spolupráci také 
členy České akademie - dermato-
venerologie. Třebíčskou akci pozna-
menalo počasí. Zhruba ve středu v 
poledne strhl poryv větru jeden ze 
stanů, kde se prováděla vyšetření. 
Naštěstí pořadatelé a někteří dobro-
volníci situaci zvládli. 

EXPOZICE Každý svého zdraví strůjce potěšila i nejmenší návštěvníky. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Výstava ukázala na nebezpečí rakoviny 

Domovinka při Oblastní chari-
tě Třebíč letos slaví 20 let od své-
ho vzniku. Ty hlavní oslavy připad-
ly na čtvrtek 4. října, přesně na den 
založení této instituce. „Kapacita 
našeho zařízení je patnáct lidí, takže 
se oslav účastní jen klienti přihlášení 
na čtvrtek,“ nastínila koordinátorka 
projektu Ludmila Hurbanová.

Při oslavě nechyběl dort s dvacít-
kou, zákusky a chlebíčky. „Pustíme si 
také naši tradiční houpavou písničku, 
a pozvali jsme  bývalé zaměstnance 
Domovinky, i když všichni nepřijdou,“ 
podotkla Hurbanová. Všichni dostali 
tři otázky: co dělají v současné době, 
co jim nyní činí radost, a na co rádi 
vzpomínají. 

Během těch dvaceti let se v Domo-
vince vystřídalo zhruba 400 klientů. 
Ludmila Hurbanová v Domovin-
ce pracuje od roku 2014 a je šestou 
vedoucí. „První Domovinka sídlila 
v bývalé mateřské škole v Borovině, se 
Stacionářem Úsměv. Nyní jsme opět ve 
stejné budově, ale v ulici Gen. Socho-
ra,“ poukázala Hurbanová. 

K přestěhování po rekonstrukci 
budovy došlo v roce 2005. „Máme 
radost, že se nám daří Domovinku 
využívat na plnou kapacitu. Snažíme 

se pro klienty připravovat bohatý a 
pestrý program, každý den jiný. Kaž-
dý den má program na starosti jeden 
z našich pracovníků,“ sdělila Hurba-
nová.  

Rekordní zápis   
Domovinka se v rámci oslav vzni-

ku pokouší o zápis do České knihy 
rekordů, a proto oslovila Agenturu 
Dobrý den z Pelhřimova. „Naši kli-
enti utkali za deset dní 20 koberečků, 
v průměru dva za den. Tkaní se účast-
nilo deset klientů v průměrném věku 
87 roků, v rozmezí 74 až 92 roků,“ 
vysvětlila Jolana Halová.

Doplnila, že pracovníci Domovin-
ky i klienti věří, že se zápis podaří 
uskutečnit. Do tkaní se zapojili muži 
i ženy. Někteří klienti háčkují řetíz-
ky z příze, další z těchto řetízků tka-
jí koberečky. Mají rozměr 30 krát 45 
centimetrů, a na utkání je potřeba 
55 metrů řetízků. 

Na řetízek se spotřebuje 150 met-
rů příze. „Podrobné informace podá-
váme proto, abychom se dozvěděli, zda 
nějaký podobný rekord agentura neevi-
duje. Samozřejmě by nás zápis velice 
potěšil. Byl by to pro nás k výročí pěk-
ný dárek,“ poznamenala Halová.    

NA OSLAVĚ nechyběl dort s dvacítkou.  Foto: archiv Domovinky

Domovinka chce rekord
Více než sedmdesátka dobrovol-

níků z Třebíče a okolí se zapojila do 
dvou akcí v rámci projektu 72 hodin. 
Uklízel se les a sbíraly se žaludy.

„V sobotu jsme se pustili do úklidu 
Týnského údolí – přesněji lesa u mostu 
na ulici Marie Majerové, pod ulicemi 
Ivana Olbrachta a Jaroslava Haška,“ 
říká Ivana Tvrdá z Rady dětí a mlá-
deže Kraje Vysočina, hlavní organi-
zátorka projektu.

„Je až neuvěřitelné, co všechno jsou 
lidé schopni vyhodit do lesa, i když 
mají popelnice a kontejnery na třídě-
ný odpad skoro před každým domem,“ 
doplnila. 

Více než třicítka dobrovolníků – 
většinou rodin s dětmi – nasbírala za 
necelé dvě hodiny patnáct velkých 
pytlů nepořádku.

„V neděli jsme pomáhali lesu. Neda-
leko Slavětic jsme sbírali žaludy dubu 

zimního. Budou z nich sazenice, které 
poslouží k zalesňování po kůrovcové 
kalamitě,“ upozorňuje Tvrdá. 

Díky zapojení příznivců geocachin-
gu se do sbírání žaludů zapojilo více 
než čtyřicet dobrovolníků. To ocenil 
i lesní správce Ing. Rusek. Podle jeho 
slov se podařilo nasbírat asi 400 kilo-
gramů kaštanů, což postačí na zales-
nění deseti hektarů.

„Na obou akcích je pro mě asi nej-
cennější to, že se zapojily rodiny s dět-
mi. Je skvělé, že rodiče berou ratoles-
ti na podobné akce, a tím jim dávají 
skvělý vzor. Tyhle děti nebudou vyha-
zovat v lese nepořádek a budou si mno-
hem více vážit přírody kolem sebe. To 
je něco, co je snad ještě důležitější, než 
množství pytlů s nepořádkem a spous-
ta kil žaludů,“ hodnotí akci Jan Bur-
da, předseda Rady dětí a mládeže 
Kraje Vysočina.  -zt-

TAK, a jdeme uklízet. Foto: Antonín Zvěřina

Zapojily se celé rodiny
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  Střední průmyslová škola při-
pravuje energetiky zejména pro 
Jadernou elektrárnu Dukovany. 
� Antonín Zvěřina

Slavnostní konference u příležitos-
ti desátého výročí trvání oboru ener-
getika na Střední průmyslové škole v 
Třebíči se konala v aule školy v září. 
V úvodu vystoupil ředitel školy Zde-
něk Borůvka. „Myšlenka zřídit v naší 
škole tento obor se zrodila ještě zhruba o 
rok dříve,“ prohlásil. 

Upozornil, že u zrodu nestála jenom 
škola, ale také Společnost ČEZ a Kraj 
Vysočina. „Důvodem byla generační 
obnova pracovníků v Jaderné elektrárně 
Dukovany. Ještě před rozjezdem se všech-
ny tři subjekty scházely a dávaly dohro-
mady učební plán,“ vzpomínal Borův-
ka. 

Za Společnost ČEZ vystoupil Pavel 
Puff. Netajil, že projekt znamenal ze 

všech tří stran věnovat mu patřičnou 
energii. „Měl jsem radost, že všechny tři 
subjekty se k sobě chovaly rovnocenně, 
byť kraj školu zřizuje,“ naznačil Puff. 
Připustil, že i zřídit pro obor patřičné 
zázemí nebylo jednoduché.

Jaderná elektrárna Dukovany 

zaměstnává zhruba 1300 pracovníků, 
a je potěšující, že věkový průměr začí-
ná klesat. Puff poukázal, že mnoho stu-
dentů pokračuje po ukončení střední 
školy na školách vysokých. „I oni mají 
možnost pracovat v dukovanské elektrár-
ně,“ nastínil.  

SLAVNOSTNÍ konference v třebíčské Střední průmyslové škole připomněla deset 
let oboru energetik.  Foto: archiv školy

Vyrábět energii je poslání, říká Drábová
Učitelka Jana Mozorová zavzpomí-

nala na počátky projektu. „První kroky 
byly nejnáročnější na finance,“ konsta-
tovala. Musela se zrekonstruovat část 
školy, a zřídit odpovídající učebny za 
asi 50 milionů korun. Důležitá byla 
také propagace a nábor žáků do nové-
ho oboru, stejně jako příprava učitelů. 
Za nejnáročnější považuje přestavbu 
prostor na víceúčelový sál.

Důležitou součástí výuky je pra-
xe v Jaderné elektrárně Dukovany, a 
zahraniční stáže za pomoci financová-
ní Evropskými fondy. Studenti jezdí 
pravidelně na Vysoké učení technické 
do Brna či Prahy, i na různé exkurze. 

Přítomní se také dozvěděli, že výuka 
musí reagovat na nové trendy v ener-
getice, proto se také studenti například 
učí o alternativních zdrojích energie. 
Důležité je i doplňovat vybavení. Kaž-
dý student musí také zpracovat vlastní 
projekt.   

Valná část studentů netvoří kolek-
tiv jen ve škole, ale i mimo ni. Zdravici 
pronesli i starosta Třebíče Pavel Jana-
ta a radní pro školství Kraje Vysočina 
Jana Fialová, a oba nešetřili slovy chvá-
ly. 

Janata upozornil, že Třebíčsko je 
na jaderné energetice značně závis-
lé. „Snažíme se podporovat technickou 
zručnost s pomocí dalších subjektů i na 
základních školách, jejichž jsme zřizova-
telé.“ upozornil Janata. 

Slovo dostala i předsedkyně Stát-
ního úřadu pro jadernou bezpečnost 
Dana Drábová. Zdůraznila, že praco-
vat v energetice je posláním „Stejné je 
to i u mnoha dalších oborů, ale bez ener-
getiky se všechny další obory neobejdou,“ 
naznačila.

Doplnila, že nemá ani stín pochyb-
nosti, že by se energetici v budoucnu 
neuživili. Spíš se zamýšlí, zda jich bude 
v budoucnu dostatek. Netajila, že pro 
stát je velice důležitá dostavba Jaderné 
elektrárny Dukovany. 

Zdravici Miloše Vystrčila, který stál 
u zrodu oboru jako hejtman, přednesl 
ředitel Borůvka. Konferenci zakonči-
la školní kapela, která zahrála několik 
písní. 

Domovinka Třebíč – denní stacio-
nář pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením dostala od Nadace 
ČEZ dar ve výši 200 tisíc korun na 
nákup nového sedmimístného auto-
mobilu. Nové auto využijí senioři a 
lidé se zdravotním postižením pro 
každodenní dopravu ze svého byd-
liště do Domovinky, kde mohou 
strávit velkou část dne v příjemném 
bezbariérovém prostředí. Mají tam 
vedle potřebné pomoci a péče zajiš-
těný také zajímavý program ve spole-
čenství vrstevníků.

Díky novému autu se dostanou i 
na různé výlety a kulturní akce. Pro 
lidi s omezenou pohyblivostí a dal-
šími zdravotními problémy může 
být denní dojíždění obtížné, a pro-
to určitě ocení výhody nového auta, 
kterými jsou pohodlné cestování, 
dostatek prostoru, snazší nastupo-
vání a pro náročné letní měsíce také 
klimatizace.   -zt-

Domovinka má 
nové auto
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Každý návštěvník třebíčské 
nemocnice si musí všimnout, že 
areál prochází rozsáhlou promě-
nou. Nejen o tom bude následu-
jící rozhovor a ředitelkou 
Evou Tomášovou. 
� Antonín Zvěřina

Třebíčská nemocnice prochází tře-
tím rokem modernizací, se kterou je 
spojena výstavba komplexu pavilonů 
chirurgických oborů. Letos se otevře-
ly hned dvě zrekonstruované budovy. 
Na začátku roku to byl pavilon chirur-
gických oborů, který místní znají pod 
označením budova C. Na podzim byl 
zahájen provoz v budově G, tu mají 
místní v paměti jako bývalou porod-
nici. Nakonec byla zbourána vstupní 
budova, bývalé ředitelství. Nemocnice 
tak postupně dostává novou tvář. 

Letošní rok je ve znamení staveb-
ních prací. Areál se mění doslova 
před očima. Můžete nám rekon-
strukci nemocničního areálu více 
představit? 

Zatímco před třemi roky se boura-
ly staré budovy, vloni a letos stavíme. 
Podařilo se nám otevřít pavilon chi-
rurgických oborů - budovu C. Nachází 
se zde ARO, JIP chirurgických oborů, 
standardní oddělení chirurgie, orto-
pedie a v rámci spojeného lůžkového 
fondu oddělení urologie, gynekologie 
a ORL. Součástí budovy C je samo-
zřejmě kompletní ambulantní trak; 
jedná se o odborné ambulance uvede-
ných oddělení, a dále radiodiagnostic-
kého oddělení, jehož součástí je ultra-
zvuk, rentgeny, CT přístroj a prostor 
pro magnetickou rezonanci. 

Začátkem října jsme zprovoznili další 
budovu komplexu, a to budovu ozna-

EVA TOMÁŠOVÁ

Třebíčská nemocnice se modernizuje

Nadace Křižovatka předala ve čtvr-
tek 18. října novorozeneckému oddě-
lení třebíčské nemocnice dvacet osm 
monitorů dechu v celkové hodnotě 56 
tisíc korun. Z rukou dárců, mezi který-
mi jsou také třebíčské firmy, je převzala 
primářka dětského a novorozenecké-
ho oddělení MUDr. Alena Holubová a 
ředitelka nemocnice Eva Tomášová.  

„Velmi si vážíme tak dobré spoluprá-
ce s Nadací Křižovatka. Spolupracují s 
námi dlouhodobě. Monitor dechu hlí-
dá dech miminka, a je základní prevencí 
syndromu náhlého úmrtí dítěte,“ sdělila 
ředitelka nemocnice Eva Tomášová. 

V třebíčské porodnici se v roce 2017 
narodilo 1.270 dětí. Letos to je už 
1.025 miminek. „Všechny děti u nás mají 
monitor dechu, ať už se jedná o standard-
ní oddělení, nebo oddělení JIP,“ dopl-
nila primářka Holubová. Nemocnice 
Třebíč ve spolupráci s Nadací Křižo-
vatka také poskytuje rodičům výpůjč-
ky monitoru dechu, a to zpravidla na 
půl roku.

„Hlavní činností Nadace Křižovat-
ka je zprostředkování monitorů dechu 
pro miminka mezi dárcem a nemocnicí. 
Oslovujeme firmy, instituce či společnosti, 
a díky jejich finanční podpoře zajišťujeme 
postupné obnovování těchto citlivých pří-
strojů v nemocnicích v téměř v celé ČR,“ 
popsala Štěpánka Pokorníková, ředi-
telka nadace.

Lípu ke 100. výročí vzniku Česko-
slovenské republiky vysadili zaměst-
nanci třebíčské nemocnice ve čtvr-
tek 18. října v areálu nemocnice, za 
budovou N se sídlem ředitelství. 

Slavnostního setkání se zúčast-
nili zdravotníci, pacienti i veřej-

nost. K příjemné atmosféře při-
spěli žáci Základní umělecké školy 
Třebíč, s písněmi Jaroslava Ježka. 
 „Po celé zemi si v letošním roce připo-
mínáme sté výročí od vzniku Českoslo-
venské republiky. Také u nás v nemoc-
nici jsme si toto výročí chtěli společně 

připomenout. Lípa, kterou jsme vysa-
dili, bude nám i dalším generacím při-
pomínat, že také zaměstnanci třebíčské 
nemocnice si váží odkazu, který nám 
naši předci zanechali,“ pronesla ředi-
telka nemocnice Eva Tomášová.

Děti budou hlídat 
monitory dechu

NA ZÁVĚR vysazení lípy ke 100. výročí vzniku republiky se všichni zúčastněné u ní nechali vyfotografovat. Foto: Antonín Zvěřina

V nemocnici vysadili lípu

čenou jako R. V té máme umístěnu 
hemodialýzu, která se zvýšila z počtu 
deseti lůžek na dvanáct lůžek. Dále se 
zde nachází stanice pro jednodušší chi-
rurgické výkony, v třetím nadzemním 
podlaží jsou šatny sester, v dalším dva-
cet lůžek pro dlouhodobě nemocné. 
Investorem do komplexu pavilonů chi-
rurgických oborů je Kraj Vysočina. 

Znamená to, že všechny rekon-
strukce v nemocnici už skončily?

Práce nadále pokračují na vybu-
dování urgentního příjmu. Ten by-
chom chtěli spustit v lednu 2019. Ještě 
dokončujeme prostor, kam umístíme 
ultrazvuk pro hospitalizované pacienty, 
který je součástí radiodiagnostického 
oddělení, a magnetickou rezonanci. A 
nakonec nás čekají zemní práce v oko-
lí budov a vybudování výtahové šachty 
a rovného spojovacího koridoru mezi 
budovami G a K, aby se zajistil bezpeč-
ný transport pacientů nemocnicí.

Je v plánu rekonstrukce operač-
ních sálů? 

Ano, jednali jsme s vedením Kraje 
Vysočina, a podařilo se - díky hejtma-
novi Jiřímu Běhounkovi - napláno-
vat rekonstrukci stávajících operač-
ních sálů, a zároveň začít s přístavbou 
nových. Chceme začít už příští rok. 

Plánujete nějaké změny na veřej-
ných prostranstvích v areálu nemoc-
nice?

Až se dobuduje pavilon chirurgic-
kých oborů, vznikne v prostoru na 
západ malé parkoviště s příjezdovou 
silnicí. Plánujeme také umístění dal-
ších laviček a odpadkových košů. 
Víme, že po areálu se pohybuje mno-
ho starých a nemocných lidí, takže jim 
chceme nabídnout místa k odpočinku. 
Po ukončení výstavby operačních sálů 
chceme vrátit do areálu barokní sochu 
svatého Václava, která ještě nedáv-
no zdobila vchod do nemocnice před 
vrátnicí.

Hovořili jsme o stavebních úpra-
vách, ale jak je to s vybavením a 
zdravotnickou technikou? 

Pro oddělení, která jsou umístě-
na v pavilonu chirurgických oborů, 
omezeně ale i pro ostatní oddělení v 
nemocnici v rámci návazné péče, jsme 
využili peníze z evropského projek-
tu. Z těch významnějších investic do 
zdravotnických přístrojů jsme zakou-
pili například plně digitální RTG pří-
stroje, počítačový tomograf CT, ultra-
zvuky, lůžka pro pacienty standardní, 
intenzivní i převozní, infuzní techniku, 
monitory životních funkcí, plicní ven-
tilátory, resuscitační přístroje a vybave-
ní, odsávačky a další.

  
Zdravotnická a přístrojová techni-

ka stárne o to víc, jak je využívaná. 
Je to tak. Na spoustě oddělení máme 

požadavky na obnovu této techniky. 
Každoročně obnovujeme zdravotnic-
kou techniku podle finančních mož-
ností nemocnice, a z darů či dotací od 
měst, obcí, ale i firem či soukromých 
osob. 

Neplánujete nějakou stálou výsta-
vu fotografií staré nemocnice?

To je dobrý nápad, určitě se tím 
budeme zabývat. Je pravda, že v jídelně 
zaměstnanců máme po stěnách umís-
těné fotografie, jak vypadala jídelna a 
stravovací provoz předtím, než prošel 
rekonstrukcí. 

Většina firem v regionu i v repub-
lice se potýká s nedostatkem perso-
nálu. Jak je na tom třebíčská nemoc-
nice? 

Jsme velmi rádi, když k nám nastou-
pí absolventi i do oborů, kde dosud 
nepociťujeme personální tlak, neboť 
lékař může pracovat zcela samostatně 
až po pěti či šesti letech po ukončení 
specializačního vzdělávání. A co se tý-
če zdravotních sester a ostatních nelé-
kařů, tak velký problém nastane za pár 
let. Hodně sestřiček bude mít nárok 
na odchod do důchodu, a bude nutná 
generační obměna. 

Spolupracujete se zdravotní ško-
lou?

Spolupracujeme s třebíčskou ško-
lou, která sestry připravuje, i s Vyso-
kou školou polytechnickou. Zajišťuje-
me v rámci smluvních vztahů praxe i 
s jinými středními školami.

Co byste třebíčské nemocnici přá-
la do budoucna?

Kvalitní personál, kterého bude 
dostatek, spokojené pacienty, kteří 
ocení práci zdravotníků, lepší financo-
vání.  
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Projekt Třebíč žije! se zaměřuje na spolupráci s místními fi rmami 
a podnikateli a zároveň se snaží o zlepšování kvality života obyva-
tel města. S tím úzce souvisí pestrá nabídka pracovních příležitos-
tí i dostatek kvalifi kované pracovní síly. Za tímto účelem úspěšně 
provozuje webový portál www.volnamistatrebic.cz. 

Třebíč žije! – Spolupráce s místními 
fi rmami i podpora vzdělávání Více informací na

www.trebiczije.cz

PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE K PRODEJI POZEMKŮ
Záměr prodeje pozemků v lokalitě Na Kopcích – západ bude pravděpodobně schválen již na prosin-
covém jednání zastupitelstva města. Ve stejnou chvíli by mělo dojít i k vyhlášení prodeje pozemků. 
Do aukce postupně půjde celkem 32 pozemků. Vyvolávací cena bude dána znaleckým posudkem. 
Pozemky jsou svojí velikostí vhodné zejména pro ty, kteří se chtějí přestěhovat z bytu do vlastního 
domku s menší zahradou.
Konkrétní podmínky budou po schválení zastupitelstvem města zveřejněny na úřední desce měs-
ta Třebíče, na ofi ciálním webu města www.trebic.cz, v Třebíčském zpravodaji a na internetových 
stránkách projektu Třebíč žije! www.trebiczije.cz  REZIDENTI > Pozemky pro individuální výstavbu.

Dalším počinem v této oblasti je brožura Vyber si své povolání, kte-
rá vznikla v loňském roce. Představuje fi rmy a pracovní příležitosti 
na místním trhu práce, a tím chce podpořit žáky základních škol při 
výběru dalšího vzdělávání v návaznosti na pracovní uplatnění v regi-
onu. Cílem je ukázat, že i na Třebíčsku je dostupná a zajímavá práce.

Prezentace fi rem zahrnuje stručné informace o fi rmě, benefi ty, kte-
ré nabízí svým zaměstnancům, a nejvíce poptávané profese, včetně 
požadovaného oboru a stupně vzdělání. Na konci je seznam střed-
ních škol v Třebíči. „Toto vzájemné propojení pomáhá žákům při vý-
běru dalšího směřování. Například pokud si zvolí určitý obor, najdou 
zde vodítko, na které škole se dá studovat a ve které fi rmě následně 
mohou získat uplatnění,“ vysvětluje Pavel Pacal, vedoucí projekto-
vého týmu.
V letošním roce prošla publikace první aktualizací. Firmy měly mož-
nost upravit si svoje prezentace a přibylo několik nových. Například 
společnost Wera Werk s.r.o. zabývající se výrobou utahovacího nářa-
dí, která se chystá v Třebíči otevřít novou pobočku a v horizontu 6 let 
vytvořit až 350 pracovních míst.
Brožuru Vyber si své povolání dostali bezplatně všichni žáci 
9. tříd základních škol na Třebíčsku. Incomingový tým na konci 
září rozdal do škol 665 výtisků aktualizované verze. K dispozici je 
také v elektronické podobě ke stažení zdarma na webovém portálu 
www.volnamistatrebic.cz/brozura/. 

DIDACTA 2018
Ve čtvrtek 18. října 2018 se uskutečnil již XXIII. ročníku veletrhu 
vzdělávání Didacta. Opět jej hostila Střední průmyslová škola Tře-
bíč. Letos se zde představilo 61 vystavovatelů, a tak měli žáci os-
mých a devátých tříd z čeho vybírat. 
Mezi vystavovateli bylo i město Třebíč, které prezentovalo projekt 

Třebíč žije! a hlavně brožuru Vyber si své povolání. Byl o ni velký zá-
jem mezi žáky ze vzdálenějších škol. Ještě před koncem veletrhu se 
podařilo rozdat všech 150 výtisků. K dispozici byly vizitky s odkazem 
na elektronickou verzi. Brožura se velmi líbila i zástupcům fi rem 
a institucí. Zejména ji ocenili kolegové z Úřadu práce, které inspiro-
vala k vytvoření vlastní verze. 

FIREMNÍ DEN 
Firemní den se konal v pátek 19. října 2018 v Alternátoru. V rám-
ci projektu „Na správné místo“ ho pořádala Okresní hospodářská 
komora Třebíč. Záměrem bylo seznámení mladých lidí se zaměst-
navateli a výměna informací a vzájemná inspirace. Kromě stánků 
fi rem a institucí z regionu proběhl i zajímavý doprovodný program. 
Akce byla otevřená pro třebíčské středoškoláky, mladé lidi, kteří si 
aktivně hledají zaměstnání i pro širokou veřejnost. 
Svůj stánek zde mělo i město Třebíč, které se prezentovalo také 
jako zaměstnavatel. „V současné době prochází úřad generační ob-
měnou. Řada zaměstnanců odchází do důchodu,” popisuje důvody 
účasti personalistka úřadu a doplňuje: „Městský úřad se snaží být 
atraktivním zaměstnavatelem a nabídnout zajímavé benefi ty.“ 
Radní Pavel Pacal, vedoucí incomingového týmu, který stál u zro-
du celé myšlenky projektu Třebíč žije!, zde tento projekt předsta-
vil a diskutoval s přítomnými. Zaměřil se zejména na to, co město 
dělá pro to, aby mladí lidé neodcházeli nebo aby se po studiích vra-
celi. „I když se to studentům v této chvíli nezdá, Třebíč je skvělým 
místem pro život. Nižší náklady, čisté, klidné a bezpečné prostředí, 
dobrou občanskou vybavenost ocení nejspíš až později. Řada lidí se 
totiž do Třebíče vrací v době, kdy se rozhodnou založit rodinu,” uvedl 
Pavel Pacal.   
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Socionika. Slovo, které ještě 
zdaleka není běžné. Ale Drahoš 
Menčík a Martin Másilko, lekto-
ři socioniky, věří, že se běžným 
brzy stane. Třebíčský kurz se 
uskutečnil v sobotu 6. října.
� Antonín Zvěřina

  
Co vlastně ta socionika je?
D. Menčík: Socionika je obor, kde 

základy položil Karel Gustav Jung. 
Jedná se o vědu, která se zabývá lid-
skou psychikou. Jung zjistil, že lid-
ská psychika má osm krajností, a ty 
jsou v každém člověku různě namí-
chané. V práci o socionice pokračo-
vala Litevka Aušra Augusta, která na 
základě osmi krajností vytvořila 16 
socionických typů. 

M. Másilko: Ale těch šestnáct typů 
bylo už za Junga. Doplním, že socio-
nika je nauka o zpracování, příjmu a 
výdeji informací. Lidé jsou rozdílní. 
Češi pro to mají přiléhavé přísloví: 
jeden o koze, druhý o voze. Pomáhá-
me lidem v tom, aby rozpoznali, kdo 
mluví o koze, a kdo o voze. Aby chá-
pali jeden druhého.

Socionika se dá použít v osobním 
rozvoji, kdy se dá rozpoznat, jaké má 
kdo talenty a jak se dají využít, učinit 
z nich silné stránky. Socionika se dá 
využít v partnerství, aby se partneři 
navzájem chápali. Pomáháme i pra-
covním týmům, jak si porozumět, 
kde jsou jejich silné i slabé stránky. 
Jedná se i o dětskou socioniku, aby 
rodiče rozeznali, jaké má jejich dítě 
talenty. To jsou čtyři základní oblas-
ti, kterým se věnujeme. 

Dnešní seminář má jaký cíl?
M. M.: Ukázat účastníkům, že 

nejsme stejní, že lidská psychika je 

různá, a že každý má své krajnos-
ti. Ty se doplňují. Často se ve spo-
lečnosti stává, že lidé by kolem se-
be chtěli mít protějšky, kteří myslí 
úplně stejně. Někdo třeba v sobě 
nemá logiku, ale zase dokáže zvlád-
nout úplně jiné věci. Třeba výborně 
utužuje kolektiv. Na základě rozdílů 
v lidské psychice se budeme účastní-
kům snažit vysvětlit, že různorodost 
lidí je naprosto v pořádku. 

D. M.: Že máme i slabiny, a že je to 
naprosto v pořádku.

M. M.: Že je dobré si silné i sla-
bé stránky uvědomit, a podle toho 
nastavit komunikaci v rodině, ve fir-
mě, v týmu, s dětmi.

D. M.: Je třeba si uvědomit, že 
někdo úkol splní za pět minut, a 
někomu to může trvat hodinu. Dá se 
to nastavit i tak, že každý pracuje na 
úkolech, které ho baví a které zvlá-

MARTIN Másilko (vlevo) a Drahoš Menčík na třebíčském kurzu socioniky. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Socionika zlepšuje vztahy mezi lidmi

Žáci 9. ročníku Základní školy T. G. 
Masaryka Třebíč sestavovali makety z 
Lega, které škola v letošním školním 
roce zakoupila pro výuku práce s návo-
dy. V rámci předmětu pracovní činnosti 
si procvičovali svoji zručnost a schopnos-
ti porozumět popsaným postupům prá-
ce. Pod vedením M. Černé chlapci sesta-
vili makety automobilů a těžkých strojů, 
a děvčata se vžila do role stavitelů světo-
známých budov. O totéž se v následujících 
měsících budou pokoušet žáci nižších roč-
níků. 

Učitelé této školy zkomponovali se svý-
mi žáky Akademii ke 100. výročí založení 
České republiky. V nádherném dobovém 
oblečení připravili pro diváky z řad svých 
spolužáků ukázku, jak probíhala výuka za 
První republiky, stručně představili sou-
časné kraje naší země, a dokonce napsali 
Dopis prezidentu Masarykovi, v němž ho 
seznámili s historií a současností školy. V 
programu nechybělo vystoupení pěvecké-
ho sboru, nebo sólové vystoupení flétnis-
ty.

 -zt-

Město Třebíč nezapomíná na místní části. V Sokolí nechalo 
vyměnit 35 starých lamp veřejného osvětlení. Ty byly nahrazeny 
novými LED svítidly o příkonu 30 W. 

Nová svítidla mají lepší světelně technické parametry, nižší hla-
dinu modré složky spektra, a světlo směřuje do dolního prosto-
ru, čímž se eliminuje světelný smog.

Zároveň město ušetří za energii. Nová svítidla mají méně než 
poloviční spotřebu, než ta původní. Nové osvětlení si vyžádalo 
397 tisíc korun, z toho 150 tisíc korun pokryje dotace z progra-
mu Rozvoj vesnice 2017, z dotačního programu Fondu Kraje 
Vysočina.   -zt-

Ve škole k výuce využili lego V místní části vyměnili osvětlení

SOCIONIKA zajímá stále více lidí. Foto: Antonín Zvěřina

dá. Tím, že jsme různí, se musíme 
respektovat, abychom v sobě hleda-
li silné stránky, a hledali je i u svých 
partnerů, kolegů.

Abychom se k plnění cílů dostáva-
li efektivněji. Dám příklad: když se 
dnes vypisuje nábor na asistentku, 
hledají se univerzální lidé s logickým 
myšlením a dobrou komunikací s 
lidmi, ale ti, kteří asistentku hledají, 
si neuvědomují, že každý na všechno 
nestačí, a není ve všem zcela dobrý. 
Že máme svoje talenty někam orien-
tované, a tím směrem bychom měli 
jít. 

Jaké má socionika v současné 
době ve společnosti místo?

M. M.: Hlavní centrum máme 
v Brně, socionika je hodně rozšíře-
ná u studentů a podnikatelů. Já jsem 
Jihlavák, ale vyjíždíme do mnoha 
míst po celé republice, dnes jsme 
tedy v Třebíči. Zatím to není běžné 
téma, ale Karel Gustav Jung je cel-
kem známá postava. 

Jak jste se k tomu dostal vy?
M. M.: Studoval jsem necelé dva 

roky v Rusku. Když jsem pak ješ-
tě jezdil po Ukrajině, tam jsem se 
se socionikou setkal. Zaujalo mě to, 
nadchlo mě to, a od té doby se tím 
zabývám. Už jedenáctým rokem.

Má socionika nějakou spojitost 
s psychologií, psychiatrií?

D. M.: Jedná se spíš o psychoana-
litiku. Popisuje, jak se člověk dívá na 
svět.  

Převažuje zájem podnikatelů, 

nebo soukromých osob?
D. M.: Záleží na lektorovi, jakou 

si vybere cílovou skupinu. Také kdo 
chce porozumět víc sám sobě a své-
mu okolí. Potkáváme se opravdu od 
malých dětí až po dospělé, i s úspěš-
nými podnikateli. 

M. M.: Pomáháme třeba při hledá-
ní nového zaměstnání, v tom může 
socionika pomoci. Pomůžeme odha-
lit, na co člověk stačí, jaké má nejlep-
ší předpoklady, aby tento krok udělal 
správným směrem. 

Jak dlouho trvá, než člověk soci-
oniku pochopí?

D. M.: Máme tři základní druhy 
školení, které trvají dohromady pět 
dní, a jedná se o základy. Minibalí-
ček obsahuje dva školící dny, plus 
konzultace. Socionika nenabízí tes-
ty, ale osobní pohovor. Je to přesněj-
ší, v testu může člověk lhát. Často se 
vyplňuje spíš tak, jak by se chtěl člo-
věk vidět, než jaká je skutečnost. Při 
konzultacích jsou dva konzultanti, 
a snažíme se odkrýt tu pravou tvář 
jedince. 

Existuje nějaká literatura k téma-
tu?

M. M.: Informace lidé najdou na 
našich webových stránkách, necha-
li jsme přeložit knížku od naší mos-
kevské šéfové, která cestuje k nám a 
do Německa.

Je socionika rozšířená po světě?
M. M.: Hodně je rozšířené v Rus-

ku, na Ukrajině, v Litvě, nyní i u nás, 
určitě se o ní ví i v zámoří. 

Přivítali byste její větší rozšíře-
ní?

D. M.: Určitě, zlepšily by se vzta-
hy mezi lidmi, protože lidé se často 
nechápou. Někdy si myslíme, že ten 
druhý nám dělá naschvály, ale ona to 
není pravda. 

M. M.: Na řadu musí přijít kom-
promisy, a dá se žít i s konfliktními 
lidmi. 

Doporučili byste socioniku poli-
tikům?

D. M.: Doporučil bych to každému 
člověku, který řeší sám sebe a svo-
je okolí. Socionika se zabývá týmo-
vou spoluprací, takže proč ne, může 
to mít na politický kolektiv kladný 
dopad. Minimálně v efektivitě práce, 
což může prospět i společnosti. 
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Hrabání listí na podzim je nekončící koloběh.  
Pokud se listí z trávníku  neodstraní, zbudou na 
jaře na trávníku holá místa. 

Je také nutné odstranit listí nemocných ovoc-
ných stromků, ve kterých mohou přezimovat nej-
různější houby, způsobující další onemocnění. 
Hodiny hrabání však nejsou jediným způsobem 
úklidu zahrady.

V boji se spadaným listím existují tři typy 
pomocníků. Fukary listí sfouknou na hroma-
du, vysavače listí vysají do zásobníku a 2v1; listí 

se může jak foukat, tak vysávat. Takové přístroje 
navíc obsahují i funkci drcení.

Podle druhu pohonu se fukary a vysavače dělí na 
elektrické, motorové a akumulátorové. Elektrické 
představují nejlevnější variantua. Pohání je elek-
trický motor napájený ze sítě. Službu udělá hlavně 
na menších zahradách. Motorové pohání dvou-
taktní nebo čtyřtaktní benzínový motor. U dvou-
taktního motoru se musí míchat benzín s olejem, 
čtyřtaktní má vlastní systém mazání. Akumuláto-
rové fungují na baterii. V nabídce se najdou pře-

vážně fukary, které nepotřebují takový výkon jako 
vysavače. Hlavním kritériem při volbě nejlepšího 
vysavače nebo fukaru na listí je velikost vaší zahra-
dy. Čím větší plocha a množství opadavých stro-
mů, tím výkonnějšího pomocníka bude majitel 
potřebovat. Obzvláště na velkých zahradách zabe-
re likvidace listí desítky minut. 

Důležité je tedy vybrat takový zahradní fukar 
a vysavač listí, se kterým se práce zvládne. Před 
pořízením je nejlepší si přístroj potěžkat a vyzkou-
šet.   -zt-

Jak odstranit listí z trávníku na zahradě
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SUPER MEGA

                  AKCE!
Internet s televizí pro všechny!

Stabilní + rychlý internet

Akční nabídka platí do 30.9.2018 a pouze s podpisem smlouvy a bonusovou slevou. 
Rychlost připojení od 25/25 Mbps a výše je závislá na dané lokalitě.

Pálenice Pohoda
Palte u profesionálů. Máme dlouholeté 
zkušenosti a dokonalý proces pálení.

Dopřejte si vysoce kvalitní a ušlechtilý 
destilát s výraznou vůni pro zpracova-
ném ovoci.

Využíváme nejmodernější technologií 
pálení kvasu - kotel KPD 300 od firmy 
Destila Brno.

- odpadá jakákoliv manuální práce
- topení při destilaci je prováděno  
  plynem bez přirážky

Kotel je určen na 300 l kvasu, nejmenší 
množství na pálení je již od 150 l kvasu 
na 1 dávku

Termín od 15.10. si domluvte na číslech:
602 640 800 a 774 742 224

www.pohoda-naramec.cz

1 L   50%    

125 Kč
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JIHLAVA  |  Tř. Legionářů 1471/15, PSČ 586 06  |  tel.: 567 313 615/6  |  jihlava@ham.cz
TŘEBÍČ  |  Soukopova 3, PSČ 674 01  |  tel.: 568 848 757  |  trebic@ham.cz

H&M spol. s r.o.
www.ham.cz

montáž zdarma

+ 2 doplňky za 1 Kč!

Exkluzivní
zimní zahrady

montáž zdarma
PVC okna

a dveře:
AL okna a dveře:

„Slunce v domě“

izolované i neizolované

tradice vlastní výroby26 let
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Velice odborná debata na 
téma hlubinného úložiště 
jaderného odpadu se odehrála 
v sále Fóra v Třebíči. 
� Antonín Zvěřina

Besedu ve velkém sáe budovy Fóra 
v Třebíči, v úterý 25. září, uspořádal 
spolek SOS Na Skalním. Ten si dal 
za cíl návštěvníky, zejména obyvate-
le Třebíče, seznámit s problematikou 
úložiště na Jaroměřicku v lokalitě Na 
Skalním i na Budišovsku v lokalitě 
Horka. 

Pozvání přijala i předsedkyně Stát-
ního úřadu pro jadernou bezpečnost 
Dana Drábová. Omluvil se ředitel 
Správy úložišť radioaktivních odpa-
dů (SÚRAO) Jiří Slovák. 

Jeho roli zastoupil v úvodu, při pre-
zentací možného úložiště, místopřed-
seda spolku Petr Andrýsek. Naznačil, 
že vrchní část úložiště zabere až 40 
hektarů. 

Podzemní část úložiště, v hloubce 
500 metrů, má mít rozlohu 440 hek-
tarů, při délce chodeb 76 kilometrů. 
„Katastr Lipníka, obce nedaleko pláno-
vaného úložiště Na Skalním, má rozlo-
hu 540 hektarů,“ uvedl Andrýsek.

Nemohl by se vyzvednout
Doplnil, že takový uložený materi-

ál by nebylo možné kontrolovat, ani 
později vyzvednout a použít. „Úložiš-
tě by se budovalo postupně, a postupně 
by se tam i ukládal odpad,“ informo-
val Andrýsek. Jeho cena se odhaduje 
na 110 miliard korun. 

Drábová připomněla, že v minulos-
ti se měl odpad odvážet do tehdejší-
ho Sovětského svazu. „Nyní se o něj 
musíme, i podle Evropské unie, postarat 
sami,“ poukázala. 

Netajila, že komunikace mezi 
SÚRAEM a dotčenými obcemi není 
na dobré úrovni. „Věci by se vždy měly 
říkat na rovinu,“ prohlásila. 

Několikrát zaznělo, že uložit odpad 
bez možnosti vyzvednutí by nebylo 
dobré, protože se v budoucnu rýsuje 
možnost jeho přepracování a využití. 
Tím by se množství odpadu značně 

snížilo. S tím souhlasila i Drábová.  
Drábová připomněla, že v budouc-

nu bude Česká republika hlubin-
né úložiště radioaktivního odpadu 
potřebovat. „SÚRAO má od vlády 
jednoznačný úkol: najít nejvhodnější 
lokalitu pro jeho výstavbu,“ naznačila. 
Rokem rozhodnutí je rok 2025. 

Zda budou vhodné  
Upozornila, že se zatím neví, zda 

vytipované lokality budou pro 
úložiště vůbec vhodné. Poznamena-
la, že existují i jiné varianty ukládání, 
ale úkol vlády je nyní jasný.  

Andrýsek poznamenal, že i ostat-
ní státy v Evropě zatím hledají řeše-
ní. Nejdále jsou ve Švédsku, Finsku a 
Švýcarsku, ale ani tam ještě hlubinná 
úložiště nejsou dobudovaná. 

Drábové se nelíbilo ani to, že loka-
lity vedle jaderných elektráren se 
přiřadily do seznamu až před dvěma 
roky. Během debaty zazněla i podpo-
ra dostavby Jaderné elektrárny Duko-
vany.

Účastníků debaty se dotkly vel-
ké zátěže při výstavbě úložiště, velký 
počet dělníků, i značný převoz zemi-
ny. Zmínili i rizika, například při pře-
kládce vyhořelého paliva. 

Setkání se zúčastnil i kandidát na 
senátorský post za Třebíčsko - Stani-
slav Zíma, který svou kampaň posta-

vil na odporu proti hlubinnému 
úložišti na Jaroměřicku. Vyslovil se, 
že po případném zvolení bude usi-
lovat o zřízení komise, která bude 
schopná odborně zhodnotit pro a 
proti v této otázce.  

„Členové spolku SOS Na Skalním 
přesvědčili přítomné posluchače o své 
vysoké informovanosti a o své kultivo-
vané snaze docílit změny v koncepci 
nakládání s vyhořelým jaderným pali-
vem. Rovněž vyjádřili podporu výstav-
bě dalšího jaderného bloku elektrárny 
Dukovany, přičemž se ukázalo, že pod-
miňování jeho výstavby rozhodnutím 
o výstavbě hlubinného uložiště nemá 
oporu v platné legislativě,“ ohodnotil 
debatu člen výboru Spolku SOS Na 
Skalním Karel Müller.

Splnila cíl
„Cílem besedy bylo informovat obyva-

tele Třebíče o problematice hlubinného 
úložiště a jeho návaznosti na jadernou 
energetiku,“ nastínil místopředseda 
spolku Petr Andrýsek. 

Informoval, že proto byli pozváni 
především hosté, kterých se problém 
přímo týká, tedy zástupci jaderné 
energetiky, SÚRAO a místní samo-
správy.

„Naším hlavním cílem bylo hovořit o 
konkrétních věcech a vyhnout se obec-
ným promluvám. Tomu byl přizpůso-

ben i formát diskuze,“ poukázal And-
rýsek. 

Domnívá se, že v tomto formátu je 
účelnější diskutovat s lidmi znalými 
věci. „Bohužel, podle našeho zjištění 
nemají stávající politici doposud o celé 
záležitosti potřebné vědomosti a spíše 
se tomuto tématu vyhýbají,“ naznačil

Besedu hodnotí jako zdařilou. Pro-
brala se spousta témat, a po větši-
nu času se hovořilo konstruktivně. 
„Doufáme, že i účastníkům se formát 
besedy a vytvořená atmosféra zamlou-
valy,“ dodal Andrýsek. Klidnou 
atmosféru ocenila i Drábová. 

Ta, před dotazy z publika, vyprávě-
la, jak se dostala k jaderné energetice. 
Řekla, že v dětství se chtěla stát vete-
rinářkou. „Dostala jsem do vínku logic-
ké myšlení, ale nemám žádnou paměť,“ 
přiznala Drábová.

Ve škole se soustředila, a bavily 
ji předměty, které nejsou mezi žá-
ky zrovna oblíbené, tedy matemati-
ka, fyzika a chemie. To si ze základní 
školy přenesla na gymnázium. Při-
pustila, že jí vůbec nešlo technické 
kreslení. 

„Když je za mě nevypracovali spo-
lužáci, paní profesorka přišla a řekla: 
Drábová, co je zase tohle,“ vzpomína-
la s úsměvem. I to přispělo při volbě 
vysoké školy. 

Další vyprávění směřovala k tomu, 
jaký je mezi dívkami o takový obor 
zájem. Do prvního ročníku včetně ní 
nastoupilo 110 budoucích vysoko-
školáků, z toho 35 dívek. 

Později si Drábová vybrala speciali-
zaci: využití zdrojů záření v různých 
oblastech; a to si vybralo patnáct je-
jích spolužáků, z toho polovina dí-
vek. 

Drábová upozornila, že mezi její 
záliby patří turistika. „Měla jsem štěs-
tí, že jsem v rámci své profese procesto-
vala mnoho zemí jako člen odborných 
komisí. Musím přiznat, že v posledních 
letech se mi moc nechce,“ uvedla. 

I když na turistiku bylo málo času, 
vždy to byla velká zkušenost. Jejím 
snem je navštívit osmitisícovku Ana-
purnu. Nyní ji ale lákají Santiniho 
stavby na Vysočině.      

PŘÍTOMNÍ celou debatu velice pozorně sledovali, Dana Drábová se několikrát 
dočkala potlesku. Foto: Antonín Zvěřina 

Beseda se zabývala problémem 
hlubinného úložiště na Třebíčsku

Před čtvrt stoletím se rozpadl společný stát Če-
chů a Slováků. Konec provázely slzy i radost. Jaký 
je náš vzájemný vztah dnes? To se pokusí rozluš-
tit v městské knihovně v Třebíči při malém bratr-
ském setkání u požitků ducha i těla. 

Knihovna zve dojaté pamětníky i zvědavou 
mládež, aby si v sobotu 10. listopadu od patnác-
ti hodin připomněli slovenštinu, slovenskou lite-
raturu i slovenské písničky. Byť se společný stát 
Čechů a Slováků rozpadl, zůstávají zde stále dva 
národy, které mají nejen společnou minulost, ale 
jsou si v mnoha ohledech nejbližší. Co na náv-
štěvníky čeká? 

Rozprávky i básničky pro všechny dětičky. 
Vystoupení dětí ze 3. A ZŠ Třebíč, Horka-Dom-
ky, s pásmem českých a slovenských básniček. 

Ľubomír Smatana: Jánošíci s těžkou hlavou / 
Mýty a realita Slovenska očima českého reporté-
ra 

Proč slovenský národní hrdina Juraj Jáno-

šík nejspíš nikdy neochutnal halušky? Proč je 
z Košic blíž do Prahy, než do Bratislavy? Kolik 
salaší přežívá v horách na prahu nového stole-
tí? A proč euro kazí servírkám postavu? Průřez 
životem našich sousedů s rozhlasovým repor-
térem narozeným na Slovensku, vyrůstajícím 
v Čechách, a pracujícím na Slovensku; autorem 
knihy, o které její kmotr Tomáš Hanák prohlásil: 
„Čtení pro všechny, kteří mají smutný pocit, že se 
jim Slovensko vzdaluje - s každou kapitolou se jim 
bude zase přibližovat.“

Představení Divadla hudby a poezie Agadir: 
Peter Mišák / Rút. Dvojjazyčné pásmo poezie 
slovenského básníka v podání  divadla  AGA-
DIR, které představuje nejen současné autory, 
ale těm dosud nezavedeným pomáhá proklubat 
se na svět. Dvorkaři: Pásmo písní českých i slo-
venských. Ve vystoupení oblíbeného třebíčského 
hudebního sdružení tentokrát zazní písně české i 
slovenské.  -zt-

Česko-slovenský den v knihovně Beseda se dotkne 
rodinné péče

Beseda Náhradní rodinná péče v kostce s Bc. 
Miluší Vybíralovou a jejími hosty se sukuteční 
ve středu 21. listopadu od 17 hodin v sídle centra 
Ruth na karlově náměstí v Třebíči. Přiblíží systém 
péče o ohrožené děti a formy náhradního rodičov-
ství. Beseda je součástí osvětové kampaně „Pošli to 
dál….“, která si klade za cíl zvýšit povědomí širo-
ké veřejnosti o důležitosti pěstounství a adopce 
v našem regionu.  -zt-

Vystoupí biotronik
V rámci Duchovní Univerzity Bytí se uskuteční 

přednáška biotronika a filosofa Tomáše Pfeiffera 
v Třebíči v neděli 11. listopadu. Koná se v budově 
Základní školy Benešova 585. Začíná v 17 hodin. 
Návštěvníci si mohou připravit ústní i písemné 
dotazy. -zt-
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Příznivci lesů se sešli v malém 
sále Fóra, aby se dozvěděli,
co lesům hrozí. 
� Antonín Zvěřina

Setkání příznivců lesů a majitelů se 
uskutečnilo na sklonku září v malém 
sále třebíčského Fóra. Mělo název 
V zájmu lesa. Přítomní se dozvěděli, že 
objem srážek v České republice, tedy i 
na Třebíčsku, klesá; a často mají deště 
přívalový charakter. Aktuální dlouho-
dobá předpověď v této oblasti rozhod-
ně není optimistická. 

Před sto lety lidé nevěděli o klima-
tických změnách téměř nic. Stejně tak 
lesnická věda byla na jiné úrovni než 
dnes. Tehdy nic nenasvědčovalo, že 
zvýšená výsadba smrků může způsobit 
problémy. Smrk byl vždy součástí kra-
jiny, zejména ve vyšších polohách.

Výsadba má i jiné praktické důvo-
dy. Ve vyšších polohách se na smr-
cích kondenzuje pára z mraků, a na 
jaře voda ze smrkových lesů vytéká na 
již rozmrzlou půdu. Smrky dorůstají 
plné výše za sto let, 18 procent stromů 
v České republice je starších sto let. 

Nedostatek vody v posledních letech 
má za následek přemnožení kůrov-
ce. Stromy jsou kvůli nedostatku vody 
oslabené. Smrky se brání proti kůrovci 
pryskyřicí, což dnešní oslabené stromy 
nedokáží. 

Teplé počasí umožňuje výskyt více 

generací kůrovce za rok. Navíc se na 
českém území objevil lýkožrout sever-
ský. Jeho odhalení je obtížnější - ti-
to brouci jsou odolnější proti dosud 
používaným obranným prostředkům. 

Kůrovec napadá všechny lesy, bez 
ohledu na vlastníka. O to důležitěj-
ší je spolupráce všech vlastníků lesů. 
Na Vysočině zastupuje smrk 65 pro-
cent lesů. Za prvních sedm měsíců 
letošního roku bylo v Kraji Vysočina 
vytěženo více než 300 tisíc kubíků dře-
va, o 40 procent víc než obvykle. 

Dlouhodobá opatření musí směřo-
vat ke smíšeným lesům a k zadržování 
vody v krajině. Vlastníci musí spolu-
pracovat, a potřebují na likvidaci kala-
mity peníze. Bohužel dochází k nedo-
statku lidí na kácení, a také cena dřeva 
klesá. Projevuje se i nedostatek saze-
nic. V České republice spravuje 58 
procent lesů stát, 25 procent drží sou-
kromý vlastníci, z toho přes 200 tisíc 
jsou vlastníci či spoluvlastníci lesů do 
jednoho hektaru, a 17 procent spravu-
jí obce.

Některé lesy nemají dohledatelné-
ho majitele. To brání účinější formě 
boje proti kůrovci. Stát by měl použít, 
jako nástroj, takzvanou náhradní sprá-
vu. Zvýšená těžba také znamená vyš-
ší zátěž místních komunikací. Proto 
se počítá s přepravou dřeva po želez-
nici. Důležité bude také skládkování 
vytěženého dřeva. 

PŘÍZNIVCI lesů zcela zaplnili malý sál Fóra. Foto: Antonín Zvěřina

Pokles srážek nahrává kůrovci

Češi a Češky průměrně ročně utratí 
za své boty tři tisíce korun, a přitom 
většinou nevědí, kde a za jakých pod-
mínek vznikly. 

Příležitost dozvědět se to měli na 
říjnové výstavě fotografií v třebíč-
ském zámeckém parku a v knihovně 
na pobočce Modřínová. Díky sním-
kům Stanislava Komínka z organiza-
ce NaZemi mohli nahlédnout do pro-
středí továren i sweatshopů v indické 
Agře. Právě zde se vyrábí boty i pro 
český trh. 

Indie je po Číně druhým největším 
producentem bot na světě. V indic-
kém obuvnickém průmyslu pracu-
je přes milion lidí, kteří v roce 2016 
vyrobili 2,26 miliardy párů bot. 
Náklady na lidskou práci zde u jedno-
ho páru vycházejí na 20 Kč. Materiál 
přijde na dvojnásobek. 

Výstava rovněž upozornila veřejnost 
na souvislosti a důsledky nákupní-
ho chování, a co mohou spotřebitelé 
změnit. Například omezit spotřebu, 
kupovat kvalitní boty, které vydrží, či 
tlačit na firmy, aby uváděly, kde a jak 
zboží vyrábí, a byly zodpovědné.

Výstava na stromech se koná v desít-
kách parků po celé České republice již 
čtvrtým rokem, při příležitosti Světo-
vého dne důstojné práce.  -zt-

Jak se vyrábějí boty

JEDNA z fotografií v zámeckém parku 
v Třebíči. Foto: Antonín Zvěřina 

OKRESNÍ hospodářská komora Třebíč uspořádala v říjnu 23. veletrh, ucelenou nabíd-
ku vzdělávání na středních školách. Uskutečnil se v prostorách Střední průmyslové ško-
ly Třebíč. Doprovodný program obsahoval workshop k volbě povolání pro deváťáky a 
osmáky. Celkem se na veletrhu představilo 61 škol.   Foto: Antonín Zvěřina

Uskutečnil se Veletrh vzdělávání

Vánoce už pomalu klepou na dve-
ře, a proto je třeba začít shánět vánoč-
ní dárky. Jedním z nich by mohl být 
román „Žena z roku 1899“, odehráva-
jící se v Třebíči a okolí, který nyní opět 
přichází do knihkupectví - v rozšířené 
podobě, a také s pevnou vazbou. Pří-
běhy líčí například vraždy haličských 
Židů na Potoce, tragickou smrt pilota 
Václava Peřiny, rvačku Antonína Kali-
ny a jeho přátel během předvolební-

ho boje v roce 1931 a další událostmi, 
jimiž žila Třebíč a okolí našich dědeč-
ků a babiček. 

Nově vložena je také povídka o bom-
bardování Hrotovic a Dalešic na sklon-
ku 2. světové války. Nové vydání knihy, 
kterou nyní připravilo nakladatelství 
Albatros Media, představil autor Milan 
Krčmář na konci října v třebíčské 
knihovně.  -zt-

MILAN KRČMÁŘ Pokřtil dotisk knihy. Foto: archiv M. Krčmáře

Dárek? Kniha o Třebíči
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Na změny ve společnosti a je-
jí potřeby reaguje škola inova-
cí vzdělávací nabídky a do své-
ho portfolia zařazuje stále nové 
obory, jako například sportovní 
management, designér v rekla-
mě, � orista či elektrospecia-
lista. Modernizací prochází také 
obor gastronomie a hotelový 
management. 

Zásadní jsou postupné inova-
ce ve výuce informatiky a škola 
také posiluje výuku odborníků z 
praxe. Již během studia praktikují 
žáci v takových zařízeních, jako je 
hotel Hilton v Praze, Vojenská a 
lázeňská zařízení v Teplicích, Pra-
ze, hrady Karlštejn, Rožmberk, 
v expandujících � rmách typu 
Mann-Hummel a další. 

Škola se zaměřuje na výuku 
cizích jazyků a studenti si mohou 
již během studia složit meziná-
rodní zkoušky Cambridge Eng-
lish typu PET, FCE. Každoročně 
vyjíždí okolo padesáti studentů 
na dlouhodobé stáže do Němec-
ka, Řecka, Španělska, Irska, ale 
také např. na Kanárské ostrovy 
či do Portugalska. 

Kvalitu školy zaštiťují prestižní 
akreditace, které potvrzují vyso-
kou kvalitu řízení a vzdělávání. 

Škola disponuje mezinárodním 
certi� kátem ISO 9001:2016. 
Také je první školou na Vysoči-
ně a ojedinělou v České repub-
lice, která získala mezinárodně 
uznávaný Certi� kát odborných 
škol, udělovaný Asociací kucha-
řů a cukrářů ČR v oblasti gastro-
nomie.  Je to důsledek práce ško-
ly s talentovanými žáky, kteří se 
dostávají na odborných olympiá-
dách mezi světovou špičku (zlato 
v Mnichově, Innsbrucku a Nitře, 
stříbro v Erfurtu a Remeši).  

Nejúspěšnější žáci oboru hotel-
nictví jsou aktivními členy Juni-
orského národního týmu AKC 
a mezinárodního Czech-Slovak 
Carving Team a reprezentují 
tak ČR ve světě (Švýcarsko 2013, 
Jižní Korea 2013, Lucembursko 
2014, Německo 2016). 

Škola také opakovaně získala 
titul „Nejúspěšnější škola Čes-
ké republiky v účetnictví “ a má 
udělenou značku Kraj Vysočina 
eBezpečná škola.

Škola otevřela pro své studenty 
novou tělocvičnu v Borovině a 
moderní domov mládeže. 

Mgr. Libuše Kolářová, 
ředitelka

Inovace v Obchodní akademii 
a Hotelové škole Třebíč

Střední odborná škola
a střední odborné 

učiliště Třešť
Nabízíme obory:

s maturitním vysvědčením

s výučním listem

   PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

CUKRÁŘ, ŘEZNÍK UZENÁŘ
TRUHLÁŘ

KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ A CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT V TERMÍNECH 16. 11. 2018 OD 8 DO 16 HODIN A 12. 1. 2019 OD 8 DO 13 HODIN.

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

j11-soštD

Vyšší odborná škola zdravotnická

- Vyšší odborná škola zdravotnická 

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

 pro žáky ZŠ - obory SOŠ:

 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
  
 LABORATORNÍ ASISTENT

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

 DIPLOMOVANÝ  
 FARMACEUTICKÝ ASISTENT

 pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme  
 rekvali�kační kurzy kosmetiky:

 KOSMETIČKA
 (akreditováno MŠMT, možnost samostatného podnikání)

Dny otevřených dveří a další info na: www.farmeko.cz
Prohlídku školy umožníme kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.
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Projekt Celé Česko čte dětem 
míří do třebíčských základních škol. 
Odstartovalo ve čtvrtek 25. října 
na Základní škole T. G. Masary-
ka, pokračovat bude na 
Základní škole Kpt. Jaro-
še. Z knihy Jana Wericha 
Fimfárum četl recitátor, 
dlouholetý hlasatel a 
moderátor zpráv České-
ho rozhlasu Jan Fiala.

„Workshop byl složen 
ze dvou částí. V té prv-
ní části dětem předčítal 
pan Fiala. Se zaujetím 
ho poslouchaly. Jejich 
pozornost jsme pak ově-
řili v kvízu. Otázky se 
týkaly právě přečtené-
ho textu. Chceme tím-
to způsobem podpořit 
čtenářskou gramotnost,“ 
vysvětlila Martina Mašo-
vá z třebíčské poboč-
ky SMS finance. Právě 
SMS finance je generál-
ním partnerem projektu 

Celé Česko čte dětem. Aby ke čtení 
a ke knihám přitáhli děti ještě více, 
rozhodli se každému dítěti věno-
vat audioknihu podle svého výběru. 

Celé Česko čte dětem. A četlo se i v Třebíči
„Děti si doma s rodiči vybrali společ-
ně audioknihu z připraveného sezna-
mu a po absolvování workshopu ji 
od nás dostali společně s pamětním 
listem,“ popisuje Martina Mašová. 

Předčítání a společné čtení budu-
je vztahy v rodině i ve škole. Přispí-
vá také k emocionálnímu rozvoji 
dětí, trénuje paměť, posiluje fanta-
zii a zábavnou formou učí děti chá-
pat verbální vyjadřování. Iniciativa 
na podporu předčítání dětem vznik-
la před dvanácti lety. Za tu dobu ji 
podpořilo přes devadesát osobností 
kultury a společenského života. 

Od doku 2015 je generálním part-
nerem projektu Celé Česko čte 
dětem nezávislá poradenská společ-
nost SMS finance. Podporují projek-
ty, které vedou člověka ke kritickému 
a samostatnému myšlení. Od loň-
ského roku působí SMS finance také 
v Třebíči a své služby plánuje rozší-
řit. Projektu Celé Česko čte dětem 
se chce aktivně věnovat, a to nejen 
v Třebíči, ale hodlá oslovit také ško-
ly v dalších městech jako například 
Moravské Budějovice, Jaroměřice 
nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou 
a další.  (PI-t11-cteD)

Martina Mašová z třebíčské pobočky SMS finance připravila pro děti program zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti.
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Další knihu pohádek vydává 
Marie Špačková z Třebíče vlast-
ním nákladem, ilustrovala je 
kamarádka Blanka. 
� Antonín Zvěřina

Co nového chystáte?
Po první knize pohádek Pohádky 

z Albeře připravuji další pohádkovou 
knihu. Nyní to budou Pohádky z Čes-
ké Kanady, a kniha se bude částečně 
od té první lišit, protože tady budou 
pohádky víc různorodé. Ilustrace mi 
nakreslila kamarádka Blanka, umělec-
kým jménem Alechi.. 

Kdo se na ní ještě podílí?
Můj manžel Zdeněk Suchánek. Ten 

mi celou knihu připraví k vydání. 

Je to jediná kniha, kterou připra-
vujete?

Ještě chystám knihu povídek 
z Domova pro seniory, kde jsem pra-
covala. Tu bych ráda dopsala do konce 
roku. Ta pohádková by se měla objevit 
na trhu před Vánocemi. Samozřejmě 
plánuji další pohádkové knížky, pro-
tože mě jejich psaní baví. Píšu krát-
ké pohádky, aby děti při nich udržely 
pozornost. A knížky mají velká písme-
na.   

Proč jste se vlastně dala do psaní 
pohádek?

Mám pocit, že když otevřu televizi, 
je v pohádkách samé násilí a příšery. 

Proto si myslím, že pohádky lehčího 
kalibru jsou potřebné - v dnešní pře-
technizované době počítačů, tabletů a 
mobilů. 

Vy nejste jenom spisovatelka, ale 
také hrajete s manželem po různých 
štacích. 

Ve třinácti mě táta naučil hrát na 
kytaru, i když nejsem žádný virtuos. 
Pak jsme dostala nabídku na zpívání 
v kapele Melodie Výčapy. Přes Rytmus 
Výčapy jsem se dostala do Swingu 
73, deset let jsem byla členkou kape-

ly Formace Q, a nakonec hrajeme ve 
dvou. Zatím nás to baví. Jo, a párkrát 
jsem vystupovala se skupinou Garant 
v Rakousku. 

Nemáte nutkání napsat vzpomín-
kovou knihu?

Tak to mě opravdu zatím neláká. A 
pokud se k tomu odhodlám, rozhodně 
to vydám pod pseudonymem. A niko-
mu bych o tom neřekla.  

Máte další koníčky?
Jako správná babička pletu svetry. 

Když někoho něco bolí, dokáži to roz-
masírovat. Mám na to rekvalifikaci. 
A splnila jsem si sen; letěla jsem nad 
Karlštejnem balonem a v tandemu 
jsem absolvovala skok padákem. Ze 
čtyř tisíc metrů. Přidám kolo, houby, 
jedenkrát týdně dlouhou procházku 
aspoň deset kilometrů.  

Jak vzpomínáte na svoji práci 
v Domově důchodců?

Pořád s ním spolupracuji, vedu sou-
bor Senior band, který si dali sami 
členové před devíti roky. Jezdíme po 
domovech na Třebíčsku, na Jihlavsku. 
Zpíváme lidovky, trampské písničky, 
jeden člen - 85 let, hraje na heligonku. 
V programu máme i scénky, vypráví se 
vtipy. Máme i program pro děti. 

Když se vrátíme ke zpěvu, zúčast-
nila jste se i nějakých soutěží?

Zpívala jsem v Do-re-mi i v Caru-
show. Mám na to velice hezké vzpo-
mínky, i když jsem nikdy nezvítězi-
la. Byla jsem i v soutěži Rozjezdy pro 
hvězdy.   

Co byste řekla na závěr?
Mám takovou pomůcku pro spoko-

jený život, Pozitivníček. Píši si tam kaž-
dý den tři pozitivní zážitky. Už je nás 
deset, kteří k tomu takhle přistupu-
jeme. A když zažiji něco negativního, 
sáhnu po Pozitivníčku a přečtu si něco 
pěkného. Možná se začneme scházet, a 
myslím, že to bude fajn. 

MARIE ŠPAČKOVÁ se svým Pozitivníčkem, kam si zapisuje jenom to kladné, co 
ji potká.  Foto: Antonín Zvěřina

Marie Špačková vydává další pohádky

Ne vždy bývá život úplně snadný. 
Někdy prostě přijdou chvíle, které 
jsou těžké. Rozvod, ztráta zaměst-
nání, úmrtí v rodině. Od těch nej-
horších vám může pomoci Centrum 
podpory rodin RUTH, které spadá 
pod Oblastní charitu Třebíč a sídlí 
na Karlově náměstí, v průchodu do 
restaurace Třebíčanka. 

„Snažíme se podporovat rodiny, 
manželské vztahy, i vztahy mezi rodi-
či a dětmi,“ vysvětluje koordinátorka 
centra Helena Marečková. „Máme k 
dispozici psychoterapeutku, prorodin-
nou konzultantku, a spolupracujeme i 
s Orgánem pro sociálně-právní ochra-
nu dětí. Snažíme se pomáhat tam, 
kde mají rodiny problémy ve vztazích, 
poskytujeme pomoc jednotlivcům i pá-
rům,“ vysvětluje. 

Centrum RUTH poskytuje terapii 
také  ženám, které trpí takzvaným 
postabortivním syndromem, tedy 
výčitkami ze ztráty dítěte po potratu. 

„Ty ženy mají výčitky, trpí psychicky. 
Na to máme terapeutické programy, 
kterými se dané ženě snažíme pomoct 
vnímat situaci odlišným způsobem, 
aby ji snáze přijala,“ říká Marečko-
vá. „Připravujeme ale i programy, kte-
ré jsou otevřené veřejnosti. Řada rodin 
se letos o prázdninách zúčastnila třeba 
naší akce Letem světem s Robinsonem 
nebo Závodů kočárků, které organizu-
jeme ve spolupráci s městem Třebíč. Jde 
nám o to, aby rodiny byly co nejvíce 
spolu a jejich členové mezi sebou měli 
pěkné vztahy,“ informuje.

Centrum RUTH už několik let 
organizuje charitativní projekt 
DARUJ DVAKRÁT. Do něj mnozí 
regionální umělci věnovali svá díla, 
která si lidé následně mohou koupit 
a přispět tak na činnost Centra Ruth 
a jeho prostřednictvím i rodinám v 
nouzi.

„Mnozí z kupujících ale obraz 
následně darovali svým blízkým, 
takže vlastně darovali dvakrát,“ 
poznamenává Marečková. „Letos 
jsme obrazy vystavovali v květnu v 
Budišově, velká výstava ale proběh-
ne v předsálí Národního domu. Za-
čne vernisáží 7. listopadu v 17 hodin, 
takže obrazy, které zde budou vysta-
vené, mohou posloužit jako dárek pro 
blížící se Vánoce,“ naznačuje.

Ceny obrazů začínají na 200 koru-
nách a z umělců, kteří na výstavu 
svůj obraz věnovali, lze jmenovat 
například otce i syna Kjulleněnovy, 
Milana Nestrojila, Zdeňka Šplíchala 
nebo Josefa Hrubeše. Zajímavé jsou 
snímky baziliky či kostela sv. Mar-
tina, které do kolekce věnoval farář 
právě od „Martina“, P. Jiří Dobeš.

„Pan farář velice rád fotografuje, a 
tak nám také přispěl do výstavy,“ dopl-
ňuje Marečková. „Dohromady bude v 
Předsálí k vidění a zakoupení asi tři-
cet obrazů od dvaceti autorů, a k tomu 
i keramika od střížovského výtvarníka 
Jiřího Langa,“ nastiňuje.

Projekt DARUJ DVAKRÁT dlou-
hodobě jej zaštiťuje europoslanec 
Tomáš Zdechovský, přímo výstavě 

pak záštitu poskytla Okresní hospo-
dářská komora Třebíč a prostory na 
výstavu MKS Třebíč.

„Jak poslanci, tak i Okresní hospo-
dářské komoře Třebíč a kulturnímu 
středisku jsme moc vděční, protože 

tím podporují prorodinnou politi-
ku a pomáhají tak i rodinám v nou-
zi. Podobně ale pomůže každý, kdo si 
zakoupí třeba i ten nejmenší obrázek,“ 
zve na výstavu Helena Marečková.

 -zt-

Zakoupením obrazů podpoříte rodiny v nouzi

HELENA MAREČKOVÁ ukazuje fotografii kostela sv. Martina, kterou na výstavu 
„Daruj dvakrát“ věnoval farář tohoto kostela Jiří Dobeš. Foto: archiv Ruth
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TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

KABÁTY

www.modaprostejov.cz

Vážený zákazníku, dovolujeme si Vám oznámit, že nyní na našich obchodech
probíhá naprosto mimořádná sleva dámských a pánských kabátů. Každý, ano
naprosto každý kus je zlevněn, a to minimálně o skvělých 1.090,- Kč. Využijte
této mimořádně výhodné nabídky! A pozor, akce navíc! Do vyprodání zásob
platí sleva 30% na všechny obleky. Nakupujte výhodně! Těšíme se na Vás! 

SLEVA
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6 měsíců zdarma

 ŘEKNĚTE SI O SPECIÁLNÍ NABÍDKU!

INTERNET
stabilní a rychlý

ZA 250

ve Vaší lokalitě
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Městská knihovna

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

3. 11. sobota  MUDr. Bartoňková Olga  Vltavínská 1346  674 01 Třebíč    568 808 274
4. 11. neděle  MUDr. Bednářová Marie Zdislavina 11  674 01 Třebíč   568 824 359
10. 11. sobota  MDDr. Beníček Jiří  Stomatologické centrum Třebíč, s.r.o, Kpt. Jaroše 1123 
     674 01 Třebíč     568 826 880, 776 166 268
11. 11. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
17. 11. sobota  MDDr. Blažek Jan  STRONG DENT, s.r.o., Sv. Čecha 840/39 , Třebíč  568 844002
18. 11. neděle  MDDr. Blažek Jan  STRONG DENT, s.r.o., Sv. Čecha 840/39, Třebíč  568 844002
24. 11. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
25. 11. neděle  MUDr. Cafourek Jiří  Vltavínská 1346 674 01 Třebíč  568 843787

Francouzský klub 2018
Čtvrtek 1. listopadu, 17 hod., 

hudební oddělení. 
MILAN KUNDERA – ČECH 

NEBO FRANCOUZ? / Aleš Říman 

Pátek 2. listopadu, 17 hod., 
hudební oddělení.

KRAJINA MORAVSKÉHO TOS-
KÁNSKA / Jaroslav Hedbávný

Vernisáž výstavy třebíčského foto-
grafa.

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

TŘEBÍČSKÝ OPIS KOSMOVY 
KRONIKY / PhDr. Rudolf Fišer, 
CSc. 

Přednáška třebíčského historika a 
pedagoga PhDr. Rudolfa Fišera.

Úterý 6. listopadu, 17 hod., 
hudební oddělení 

ERASMUS+ na ZŠ a MŠ Na Kop-
cích – jazykově - metodologické kur-
zy v zahraničí

Pátek 9. listopadu, 19 hod., 
pobočka Modřínová

DLOUHÁ NOC V KNIHOVNĚ 
/ ENTENTÝKY DO MUZIKY

Večer plný veselých písniček, sou-
těží a tvoření je určen dětem ze škol-
ní družiny ZŠ a MŠ Na Kopcích. 

Pátek 9. listopadu, 17 hod., 
hudební oddělení

A PLASTIC OCEAN / Promítá-
ní filmu 

Sobota 10. listopadu, 15 hod., 
knihovna Hasskova 

ČESKO-SLOVENSKÝ DEN

10. - 25. listopadu
RANDE NASLEPO S POEZIÍ / 

Darujte básnickou sbírku a odneste 
si z knihovny jinou!

Pondělí 12. listopadu, 9 hod., 
hudební oddělení.

POVODNĚ V TŘEBÍČI A 
JEJICH DOPAD NA ARCHITEK-
TURU / Ing. Arch. LUBOR HER-
ZÁN

Pondělí 12. října, 17 hod., hudeb-
ní oddělení. 

1914-1918 / Představení knihy ZŠ 
Benešova 

Úterý 13. listopadu, 16.30 hod., 
hudební oddělení 

BHÚTÁN – ZEMĚ ŽEN, BRAM-
BOR A BUDHISTICKÝCH 
KLÁŠTERŮ / Pavla Gomba 

Čtvrtek 15. listopadu, 16.30 
hod., hudební oddělení. 

PERLY SVĚTOVÉ ARCHITEK-
TURY. 9. ČÁST.  Poválečný tradi-
cionalismus. 

Čtvrtek 15. listopadu, 10 hod., 
hudební oddělení

VÁCLAV
Václavské divadélko opět v knihov-

ně. 

Čtvrtek 15. listopadu, 16 hod., 
dětské oddělení

TĚŠÍME SE DO ŠKOLY
Seminář pro předškolní děti a 

jejich rodiče. 

Pátek 16. listopadu, 17 hod., 
pobočka Modřínová

SKOTSKÉ A IRSKÉ LIDOVÉ 
PÍSNĚ A BALADY / Dvorkaři

Úterý 20. listopadu, 17 hod., 
hudební oddělení. 

ZA ČERNÝM SLUNCEM PŘES 
KLOKANY ANEB VŠECHNO JE 
TU DANGEROUS / Petr Horálek 

Čtvrtek 22. listopadu, 10 hod., 
pobočka Modřínová

SETKÁNÍ S DOMOVINKOU
Pro klienty Domovinky připraví 

program děti z MŠ Benešova. 

Čtvrtek 22. listopadu, 16 hod., 
dětské oddělení

ŠKOLIČKA S MGR. PAVLOU 
KOLMANOVOU

Seminář klinické logopedky.

Čtvrtek 22. listopadu, 16.30 hod., 
hudební oddělení.

ANTARKTIDA – Z KONCE SVĚ-
TA NA KONEC SVĚTA 2. ČÁST / 
Jaromír Novák 

Pátek 23. listopadu, 18 hod., 
hudební oddělení. 

TANEC TECHTLEMECHTLE / 
Křest básnické sbírky Miroslava Kou-
pila

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

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ. 5. část.  
Zelný trh / Ing. Aleš Svoboda

Čtvrtek 27. listopadu, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

NA KOLE HORSKÝMI PRŮ-
SMYKY 3. ČÁST: DO HORSKÝCH 
VESNIC ÁZERBÁJDŽÁNU / 
Radomír Čížek

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA 
ČTENÁŘE

ZŠ BENEŠOVA / Úterý 27. listo-
padu, 8, 9, 10 hod., pobočka Modří-
nová

ZŠ A MŠ NA KOPCÍCH / Středa 
28. listopadu, 9 hod., pobočka Mod-
řínová

Čtvrtek 29. listopadu, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

HARMONIZACE ORGANISMU 
PŘÍRODNÍ CESTOU S BYLINKA-
MI / ing. Anna Skokánková

Pátek 30. listopadu, 17 hod., 
hudební oddělení.   

ŽIVOTNÍ STYL A MÓDA PRV-
NÍ REPUBLIKY ANEB MÓDA 
S VŮNÍ BENZÍNU / MGR. Sil-
vie Zouharová Dyková (Salon první 
republiky)

Výstavy
KRAJINA MORAVSKÉHO TOS-

KÁNSKA / Jaroslav Hedbávný 
2. – 30. listopadu, hudební oddě-

lení. Vernisáž v pátek 2. listopadu, 17 
hod.

PODZIMNÍ DEKORACE / 
DOMOVINKA

1. - 30. listopadu, pobočka Modří-
nová

VÝROBKY A FOTOGRAFIE ZE 
ŽIVOTA KLIENTŮ / Denní reha-
bilitační stacionář  Třebíč, Družstev-
ní ulice

1.- 30. listopadu, pobočka Boro-
vina

Klub seniorů

Centrum DaR
6. – 15. 11. Jana Procházková – 

Tašky a taštičky
6.  11. 11 - 12 Chyby ve výchově
8. 11. 10.30 – 12 Pozor, myši 

všechno slyší!
13. 11. 8 – 17 Úsměv – terapie 

zdarma aneb Když úsměv léčí
15. 11. 10.30 – 12 Ulomená vět-

vička, praktická je věcička
20. 11. 15 – 16.30 Koprová 

omáčka
22. 11. 10 – 14 OKNA i OČI i 

SRDCE dokořán
27. 11. 15 – 16.30 Adventní díl-

ničky pro malé i velké lidičky

Čtvrtek 8. listopadu – 17 hodin, 
Národní dům, velký sál

ŘEKY VYSOČINY – promítání 
filmu z tvorby Josefa Novotného a 
písničkami textaře Jaroslava Hájka.

Čtvrtek 22. listopadu 2018 – 
14.30 hodin, Národní dům, velký 
sál

TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje KS KVAR-

TET. 

Sbírku nonsensové poezie Tanec Techtle-
mechtle pokřtí básník, výtvarník a perfor-
mer Miroslav Koupil v pátek 23. listopadu 
v třebíčské městské knihovně v hudebním 
oddělení. Návštěvníci se mohou těšit na 
autorův originální přednes nonsensových 
básní. Součástí křtu bude autogramiáda.

Miroslav Koupil ve sbírce Tanec Techtle-
mechtle nabízí milovníkům poezie bohatě 
prostřený stůl pestrých slovních hříček a 
jazykolamů. Dovedně využívá zvukoma-
lebná slova, komická slovní spojení a pře-
kvapivé slovní obraty. Češtinu obohacuje 
o zajímavé novotvary. Všímá si každoden-
ních věcí i situací kolem nás a dokáže si s 
nimi mistrovsky vyhrát. To vše podle hesla 
Humor, fantazie, originalita.    -zt-

Žehnání nových varhan s bohatým doprovodným programem se usku-
teční v kostele svatého Martina v Třebíči od pátku 9. listopadu do neděle 
11. listopadu, kdy má patron kostela svátek. 

V pátek program začne od 16 hodin hrou „Václav“ v podání souboru ze 
Základní školy Horka-Domky. Od 17 hodin projde městem lampiónový 
průvod. V sobotu od 16 hodin vystoupí v kostele soubor Musica animata. 
Od 20 hodin se mohou návštěvníci Klubu Hájek těšit na Martinské hody. 

V neděli v 9.30 hodin začíná mše svatá, spojená s žehnáním opravených 
varhan. Toho se zhostí biskup Vojtěch Cikrle. Od jedenácti hodin je na 
programu představení nového nástroje. Dopolední program zakončí ve 
dvanáct hodin modlitba. 

V patnáct hodin se mohou zájemci v kostele těšit na další koncert. V 18 
hodin začíná večerní mše svatá. O hodinu později začne komentovaná 
prohlídka varhan.      -zt-

Mirek Koupil pokřtí sbírku Varhany v kostele sv. Martina 
požehná biskup Cikrle
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Koncert bude ve vídeňském stylu
Novoroční koncert Filharmonie G. Mahlera Jihlava pořádá KulturTop Třebíč v 

neděli 6. ledna od 18 hodin v Pasáži Třebíč. Koncert odehraje 40 členů filharmo-
nie se sólisty zcela ve vídeňském stylu. Na programu jsou slavné valčíky, polky a 
operetní předehry Johanna Strausse ml., Eduarda Strausse, nebo Franze von Sup-
pé. 

Návštěvníci koncertu se tak mohou těšit na valčíky Na krásném modrém Duna-
ji, Císařský, Vídeňská krev, Jarní hlasy, a také polky - Annenskou, Hromy a blesky, 
Tritscg-tritsch, či Pizzicato polku. Koncert řídí šéfdirigent filharmonie Jiří Jakeš. 
 -zt-

Knihu 1914 – 1918 představí 
Základní škola Benešova v hudebním 
oddělení v městské knihovně v Třebíči 
v pondělí 12. října od 17 hodin. Škola 
se po několika letech vrací k modelu, 
ve kterém vydala v posledním deseti-
letí tři malé sešity, podobné tomu, kte-
rý právě představuje. Vydalo je nevel-
ké školní nakladatelství BENE, v edici 
Mluvte s námi. 

To je mimochodem jedna z metod 
výuky dějepisu ve škole, kdy se for-
mou orální historie snaží přimět žáky 
k vyhledávání historických informa-
cí z regionu, ale hlavně z rodinného 
prostředí. Orální historie je založena 
na vyprávění pamětníků, a ne vždy 
musí být sdělené příběhy úplně prav-
divé a podložené historickými fakty. 
Jedná se mnohdy o rodinné legendy 
a zkazky.

„Po publikacích s názvy 1968, 1989, 
4:3 a 2:0, přicházíme s novým titulem. 
Je jiný. Rozhodli jsme se vrátit mnohem 
dál. První dvě mají ve svém názvu rok, 
to je jasné. Třetí se jmenuje po památ-
ných výsledcích hokejových klání mezi 
Československem a Sovětským svazem, 

v ní pamětníci vzpomínali, proč právě ti-
to soupeři a jejich utkání mají pro nás 
dosud výjimečný náboj,“ vysvětluje ini-
ciátor publikací Pavel Mikoláš.

Připouští, že za deset let se situace 
dramaticky změnila. V dnešní smart-
phonové době je stále těžší mladé 
lidi nasměrovat či přinutit k mluvené 
komunikaci s okolím, a hlavně s rodi-
nou. „Pokud jsme v minulosti vybídli 
dobrovolníky, aby sepsali kousek rodinné 
historie, vždy se našlo pár nadšenců, kteří 
pátrali mezi svými blízkými. Dnes jsem 
musel direktivně ve dvou osmých třídách 
zadat povinný, i když to dělám nerad, 
úkol: „Ptej se rodičů, babiček, dědečků, 
známých, a zapiš jejich vyprávění,“ sdě-
luje Mikoláš. 

Na mnoha místech musel text poo-
pravit, aby byl srozumitelný, čímž se 
omlouvá dotyčným autorům či vypra-
věčům za drobné nepřesnosti. Některé 
fotografie v tisku jsou méně kvalitní, 
ale jejich hodnota je v rodinách nena-
hraditelná. Současná knížka se vrací 
přímo o sto let zpět. Připomínáme si 
konec první světové války a vznik Čes-
koslovenské republiky.   -zt-

Škola představí novou knihu

Veteránská sezona skončila. Napo-
sledy se sešli milovníci starých 
automobilů či motorek na Karlově 
náměstí v Třebíči v sobotu 6. října. 
A jako obvykle se bylo na co dívat. 
Náměstí doslova zaplavila historic-
ká vozidla všech generací. Pamětní-
ci vzpomínali, že s některými začí-
nali dělat svoje první motoristické 

krůčky. 
Rodiče či prarodiče si svoje rato-

lesti fotili u různých aut. Nechyběla 
vojenská technika, populární Verole-
xy a mnoho dalších strojů. Přehlídka 
přitáhla pozornost několika stovek 
diváků „Mají to vypulírované, radost 
se podívat,“ ohodnotil přehlídku 
jeden z návštěvníků  -zt-

Veteráni poutali pozornost

PŘEHLÍDKU si nenechal ujít milovník historie Emil Veselý (v klobouku).
 Foto: Antonín Zvěřina

Stále více řidičů si pořizuje do 
svých aut kamery. Natočené záběry 
totiž mohou posloužit jako důkaz-
ní materiál při řešení dopravních 
přestupků nebo nehody. Používání 
kamer je v České republice povoleno 
a nezměnilo na tom nic ani obávané 
evropské nařízení GDPR. 

„Záznamy můžete poskytnout policii 
nebo pojišťovně k vyšetřování nehody. 
Materiály ovšem nesmíte veřejně publi-
kovat a šířit,“ vysvětluje Martin Rigó, 
majitel obchodní sítě s autodíly a 
autodoplňky na Vysočině. 

Varuje však před používáním 
kamer v sousedním Rakousku. 
Tam je zakázané pořizovat záznamy 
veřejného prostranství. Úplný zákaz 
používání kamer v autě platí napří-
klad v Portugalsku a Švýcarsku.

Dejte si pozor 
na parametry kamery

Ne vždy platí, že dražší je lepší. 
V případě kamer do auta je to ale 
tak. „Kamery kolem tisíce nebo dvou 
mají horší parametry, ze záběrů ne-
jdou přečíst SPZ a  při horších světel-
ných podmínkách kamera nezvládne 
zaznamenat dění na silnici,“ popisuje 
specialista Jan Hrůza z třebíčského 
Meteoru. 

Na jaké parametry se tedy při výbě-

ru zaměřit? Rozlišení HD a Full HD 
má dnes už každá kamera. „Měli jsme 
možnost porovnávat kamery a rozli-
šení Full HD u kamery za tisíc korun 
je jiné než u dražší kamery kolem tří 

tisíc,“ sděluje zkušenost Jan Hrůza. 
Další parametr je úložiště. Většina 
nabízí 32 GB prostoru pro nahra-
né záběry, to je skoro celodenní 
záznam. 

Nové kamery umožňují prostor 
o velikosti 128 GB, a to je už vel-
mi dobré. „Délka natáčení se dá pro-
dloužit nastavením snížení kvali-
ty obrazu, ale to mi přijde zbytečné. 
Kameru přeci kupujeme pro kvalitní 
záznam,“ doplňuje Hrůza. 

Díky nastavené smyčce se kame-
ra automaticky přehrává, jakmile se 
úložiště naplní, kamera smaže staré 
záběry a zaznamenává nové. 

Martin Rigó doporučuje funkci 
zamčení souboru. V případě nára-
zu se nahraný záznam uzamkne, aby 
nedošlo k přehrání. Důležitý je také 
sledovací úhel kamery. Měl by být 
od 120 do 170 stupňů. 

Kamera nesmí bránit ve výhledu, 
proto řidiči často pořizují tu, která 
je připevnitelná pod zpětné zrcátko. 
Při dnešním provozu se vyplatí mít 
kameru, která natáčí nejen dopředu, 
ale snímá také to, co se děje vzadu. 

Tato varianta vyjde majitele vozu 
na skoro deset tisíc korun. Kame-
ra v autě je při současné často kom-
plikované dopravní situaci dobrým 
pomocníkem řidiče. 

Uvažujete o kameře do auta? 
Zajděte se poradit do Meteoru v 
Třebíči na Hrotovické ulici. 

 (PI-t11-kamD)

Kamera v autě může posloužit 
jako důkazní materiál při nehodě

JAN HRŮZA ukazuje kameru do auta
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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.

Kominictví - Revize a kontroly komínů, 
čištění, návrhy a výpočet spalinové cesty, 
nerezové komíny, vložkování. Poraden-
ství před stavbou komínů, krbů, kamen.
Možnost platby kartou. 
Pavel Miksche 721 911 119 

Překlady a tlumočení 

Kominictví

Kosmetika

Náplně do tiskáren

Truhlářství

Koupím

Prodej

Ostatní

Oznamovatel

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

Podlahářské práce - lepení PVC, 
koberců, parket, plovoucí podlahy, ren-
ovace parket, průmyslové lité podlahy, 
včetně dodání materiálu. www.pod-
lahyvysociny.cz. 
Z. Dvořák, tel.:  775 355 521

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

Montáž nové paraboly za 300 Kč nebo 
naladění karet se 100 programy  od 149 
Kč měsíčně.
Tel.: +420 778 527 899, 
www.satelitnidotace.cz

Podlahářské práce

Pedikúra, manikúra

Satelitní dotace

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

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

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

Výklad karet. Tel.: 728 703 005

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 na Budíkovické 
215. 
Montáž ( autorizovaná 
- bez nutnosti STK ) na počkání. 
Detaily na www.taznekoule.cz   
Tel.: 604 871 030. 

GREEN PEEL – nová pleť za 5 dní.
Originální bylinné peelingové ošetření
lékařská kosmetika Dr. med. Schrammek.
Řeší problémy nečisté pleti, akné, jizvy,
pigment. skvrny, strie, vrásky, ochablou 
pleť.
Účinně omlazuje a zpevňuje pokožku.
Bez chemie, bez přístrojů.
Certifikovaná kosmetička kraje Vysočina:
Kosmetické studio Alena TOUFAROVÁ,
Hotel ATOM Třebíč, Tel. 604 177 752.

PEDIKÚRA, MASÁŽE, KOSMETIKA, VĚRA 
BENEŠOVÁ, 
hotel ATOM, 3. patro/ dveře č. 310, Třebíč, 
Tel.: 607 625 664 

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

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

Veškeré zednické a obkladačské práce.
Rekonstrukce domů, bytů, novostavby, 
dokončovací práce na novostavbách.
Omítky, štuky, betony, půdní vestavby.
Tel.: 722 490 960

Výklad karet

Zednické práce

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. 

Chcete mít na této 
straně také inzerát?

VOLEJTE
736 193 982

PIŠTE
trebicske-noviny@seznam.cz

Prodám svatomartinskou drůbež, kuřata, 
husokachny, kachny, krůty. 
T : 732 940 025 

  1400 00

TELEFON 

E-MAIL 

WEB  

FACEBOOK
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Koncerty

Třebíčské centrum

Přednášky

Výstavy

Pořady pro školy

Kino Pasáž
Od čtvrtka 1. do neděle 4. listo-

padu
Upozornění: čtvrtek - pátek ve 3D, 

sobota – neděle ve 2D 
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
Premiéra dobrodružného fantasy 

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

Od pátku 2. do neděle 4. listopa-
du

BOHEMIAN RHAPSODY
Premiéra hudebního filmu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 5. do čtvrtka 8. listo-
padu

PRINCEZNA A DRÁČEK
Premiéra animované pohádky Rus-

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

Od pondělí 5. do středy 7. listo-
padu 

ZLATÝ PODRAZ
Premiéra romantického dramatu 

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

Od pátku 9. do středy 14. listo-
padu

GRINCH
Premiéra animované komedie 

USA.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 9. do středy 14. listo-
padu

TEN, KDO TĚ MILOVAL
Premiéra komediálně laděné rodin-

né detektivky s předvánoční atmo-
sférou ze známého lázeňského měs-
ta, z Karlových Varů.

Začátky představení v 19.30 hod. 
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 15. do středy 21. lis-
topadu 

Upozornění: čtvrtek - neděle ve 
3D, pondělí - středa ve 2D

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY

Premiéra rodinného fantasy filmu 
Velké Británie /USA v českém znění.

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

Od pátku 16. do neděle 18. listo-
padu

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Premiéra thrilleru USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 19. do středy 21. lis-
topadu

BALÓN
Premiéra dramatu Německa.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 22. do středy 28. lis-
topadu

PAT A MAT: ZIMNÍ RADO-
VÁNKY

Premiéra rodinné animované 
komedie ČR.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 23. do neděle 25. listo-
padu 

MLADÍ ZABIJÁCI
Premiéra černé komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 26. do středy 28. listo-
padu

CHVILKY
Premiéra dramatu ČR. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 29. listopadu do středy 
5. prosince

ČERTÍ BRKO
Premiéra pohádky ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 30. listopadu do neděle 
2. prosince

ROBIN HOOD
Premiéra akčního dobrodružného 

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

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 1. listopadu
BRATŘI LUMIÉROVÉ
Premiéra dokumentu Francie.

Čtvrtek 8. listopadu
NEZNÁMÝ VOJÁK
Premiéra válečného dramatu Finska/

Belgie.

Čtvrtek 15. listopadu
POD JEDNÍM STROMEM
Premiéra komediálního dramatu 

Islandu.

Čtvrtek 22. listopadu
BISTRO RAMEN
Premiéra romantického dramatu Sin-

gapuru/Japonska.

Čtvrtek 29. listopadu 
MANIFESTO
Premiéra dramatu Austrálie/

Německa.

1. - 30. 11. PODZIMNÍ SLAV-
NOSTI pro malé i velké (série akcí 
pro rodiny i veřejnost)

1. - 30. 11. LISTOPAD – RODIN-
NÁ TABU (kampaň Sítě MC)

1. 11. 10.30 – 12 EKOATELIÉR 
pro velké i malé: Čajové pytlíčky

1. 11. 10 – 12  FAMILY POINT 
Třebíč: Dávky pro rodiny s více dětmi

5. 11. 10.30 – 12 Klub Batole: Roz-
víjení sebedůvěry u dětí

6. 11. 10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření – téma: Koláč s goji

8. 11. 9.30 – 12 Poklady skryté 
v knihách

8. 11. 10.30 – 12 CÍL pro Vysoči-
nu: Informační schůzka pro zájemce o 
vzdělávání

8. 11. 12 – 17 Vánoční FOTO 
z Centra

12. 11. 8 - 14 Klub Miminko: Svě-
tový den předčasně narozených dětí

13. 11. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Listujeme v knihách

15. 11. 9.30 - 17 Netradiční hračky 
aneb Udělej si doma

15. 11. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Kde hledat pomoc při psy-
chickém týrání

15. 11. 15 – 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Omeleta s červenou 
čočkou a rajčaty

19. 11. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Co nás na podzim (ne)zahřeje 

20. 11. 10.30 – 12 Ze života pěs-
tounky

21. 11. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Kurz Žijeme zdravě: Dýně 
v kuchyni

22. 11. 9.30 – 17 OKNA i OČI i 
SRDCE dokořán - akce pro celé rodi-
ny

22. 11. 15 - 16.30 Adventní dílnič-
ky pro rodiny s dětmi  

23. 11. 8 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: OKNO – Otevři k násilí oči 
aneb Společně proti násilí 

24. 11. 14 – 17 Tvořivé odpoled-
ne: Adventní věnce

26. 11. 10 - 11.30 Klub Miminko:  
Svět kolem tebe

27. 11. 8 – 14 Jablíčka a oříšky 
(akce pro celé rodiny)

29. 11. 10.30 – 12 Psychologické 
aspekty střídavé péče

29. 11. 14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Kroupy s tuňákem

30. 11. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: EKO tvoření - Adventní a 
vánoční dekorace

Muzeum Vysočiny Třebíč
13. 11. Nešťastný rok 1468 v his-

torii Třebíče (PhDr. Rudolf Fišer, 
CSc.,Třebíč)

27. 11. Expedice Angola – Jak se 
dělá (savčí) věda v Africe (Bc. Fran-
tišek Vejmělka, JU v Českých Budě-
jovicích)

Neděle 4. listopad 18 hodin 
Muzeum Vysočiny

Virtuosi Trebicenses & Kamil El 
Ahmadieh - klavír

Úterý 6. listopadu v 8.30 a 10.15 
hodin, středa 7. listopadu v 8.30 
hodin, Národní dům

K ŠÍPKU S RŮŽENKOU – vtipná 
loutková pohádka Naivního divadla 
Liberec, uvedená k 100. výročí vzni-
ku samostatného Československa

Úterý 13. listopadu v 8.30 a 
10.15 hodin, divadlo Pasáž

O STATEČNÉM KOVÁŘI 
MIKEŠOVI – hudební pohádka, 
hrají herci  DivadlaZa2

Středa 7. 11. v 19 hod. – Národní 
dům Třebíč

VZPOMÍNKOVÉ „HOVORY 
H“

Na dlouholetou spolupráci s Miro-
slavem Horníčkem bude vzpomínat 
jeho „dvorní klavírista“ a zpěvák 
Richard Pogoda.

Neděle 11. 11. od 11.11 hod. – 
Karlovo náměstí Třebíč

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOS-
TI

Velkolepá celodenní oslava svátku 
populárního světce, tradičně spo-
jovaná s konzumací pečené husy a 
mladého vína. 

Středa 14. 11. v 19 hod. – Národ-
ní dům Třebíč 

MIMOABONENTNÍ PŘEDSTA-
VENÍ

DIVADLO ANTONÍNA DVO-
ŘÁKA PŘÍBRAM

Irena Dousková: HRDÝ 
BUDŽES

Sobota 17. 11. – Karlovo náměs-
tí Třebíč

SVĚTLO PRO 17. LISTOPAD
Oslava státního svátku, spojená 

s lampiónovým průvodem.

Sobota 17. 11. v 19 hod. – Zadní 
synagoga Třebíč 

FLAUTAE ULULATAE
Výroční koncert flétnového sou-

boru, který v letošním roce slaví 20 
let od svého založení.

Úterý 20. 11. v 19 hod. – Diva-
dlo Pasáž Třebíč – II. předst. sk. A

DIVADLO POD PALMOVKOU 
PRAHA

Marc Norman, Tom Stoppard, Lee 
Hall: ZAMILOVANÝ SHAKE-
SPEARE

Středa 21. 11. v 19 hod. – Národ-
ní dům Třebíč

OSMAN LAFFITA „KAFE U 
OSMANYHO“

Talkshow s populárním módním 
návrhářem Osmany Laffitou.

Pátek 23. 11. v 19 hod. – Divadlo 
Pasáž Třebíč 

JAROMÍR NOHAVICA 
(VYPRODÁNO)

Neděle 25. 11. v 19 hod. – Diva-
dlo Pasáž Třebíč – II. předst. sk. B

DIVADELNÍ SPOLEČNOST 
HÁTA PRAHA

Michael Parker: ZAMILOVANÝ 
SUKNIČKÁŘ (VYPRODÁNO)

Pondělí 26. 11. v 18 hod. – Foyer 
divadla Pasáž Třebíč – III. koncert 
KPH

ĎÁBELSKÝ VIRTUÓZ IVAN 
HERÁK & BAND

Středa 28. 11. v 19 hod. – Národ-
ní dům Třebíč – II. koncert HS

ŽALMAN & spol. „50 LET NA 
SCÉNĚ“

„Ať žije republika“
Výstavní síň Předzámčí do 6. 1. 

2019

Móda a automobily před 100 lety
Půdní prostory Předzámčí do 28. 

4. 2019

Pamětní síň Antonína Kaliny
Pamětní síň, Subakova 43 - stálá 

expozice

Expozice KAISERPANORAMA - 
historický stereoskop

Malovaný dům – stálá expozice

MODEL MĚSTA TŘEBÍČE
Galerie divadla Pasáž – stálá expo-

zice

FRANTA - František Mertl
Galerie FRANTA - Národní dům – 

stálá expozice

Za řemesly minulosti
Předzámčí, areál baziliky a zámku v 

Třebíči - stálá muzejní expozice
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Rezervace na tel.:776 350 850
17° svatomartinská IPA

Svatomartinské 

speciality

Svatomartinská vína

Restaurace Lihovar, Nad Zámkem 7, Třebíč
www.restaurace-lihovar.cz

v LIHOVARU
8.-14.11.2018

HODY 
SVATOMARTINSKÉ
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Běh Libušiným údolím, třetí nej-
starší třebíčský běžecký závod, absol-
voval už padesátý ročník. Při jeho 
premiéře v roce 1969 zvítězil olo-
moucký Procházka před Třebíčákem 
Janem Nechvátalem, který tehdy 
závodil za Znojmo, takže nejlepším z 
domácích byl třetí Antonín Kouřil. 

Po pěti desítkách let byli oba 
někdejší třebíčští závodníci přítom-
ni startu jubilejního ročníku. Jan 
Nechvátal dokonce jako jako trenér 
Davida Nezvedy. Tomu se závod 
vydařil mnohem lépe než loňská 
premiéra, při níž doplatil na nezna-
lost trati. Letos se celou trasu držel 
favorita Ondřeje Vrby ze Sokola Stu-
denec, a prohrál s ním teprve v závě-
rečném finiši. 

Vrba má vzpomníky na loňský roč-
ník mnohem příjemnější. Tehdy 
doběhl druhý, za domácím Micha-
elem Jakůbkem, který letos prven-
ství neobhajoval, protože studuje v 
zámoří. Oproti loňsku se studenecký 
běžec zlepšil o dvě vteřiny, mnohem 
větší rozdíl byl mezi časem loňské 
vítězky (Blažková 21:32) a letošní 
premiantky Radky Březnové. 

Protože ženy běžely trať shodnou s 
muži teprve podruhé, zlepšila úspěš-
ná triatlonistka Březnová traťový 
rekord o více než minutu. Pořadatelé 
z atletického oddílu Spartaku Třebíč 
mohli mít z jubilejního Libušina údolí 
radost nejen kvůli výsledkům hlavní-
ho závodu, který se běhá jako Memo-
riál Milana Werla, ale také z množství 

účastníků v mládežnických kategori-
ích, včetně nesoutěžního běhu atle-
tické školky, s nímž se počet běžců a 
běžkyň vyšplhal na rovných 140.  

Z výsledků 50. ročníku Běhu 
Libušiným údolím: Muži Memori-
ál Milana Werla (4,5 km): 1. Vrba 
(Sokol Studenec) 16:36, 2. Nezve-
da (Spartak Třebíč) 16:37, 3. Ča-
pek (Sokol Valeč) 16:58. Ženy (4,5 
km): 1. R. Březnová (Spartak Tře-
bíč) 20:11, 2. Švestková (Znojmo) 
20:44, 3. K. Březnová (Spartak Tře-
bíč) 22:25. Dorostenci (2,2 km): 1. 
Trojan 7:16, 2. Fučík 7:21. Doros-
tenky a žákyně (2,2 km): 1. Pro-
cházková 8:00, 2. Fučíková 8:10, 
3. T. Jonášová 8:35 (všichni Spar-
tak Třebíč). Ml. žáci (1,2 km): 1. 
Vojáček ( Jihlava) 4:19, 2. Krato-
chvíl 4:34, 3. Ferda 4:37. Ml. žáky-
ně (800 m): 1. Mezanková 2:45, 2. 
Ptáčková 2:53, 3. Halvová 2:54. Pří-
pravka st. hoši (600 m): 1. Hort 
2:06, 2. Brada 2:07, 3. Voda 2:08. 
Přípravka st. dívky (600 m): 1. 
Meschková 2:10, 2. Mezlíková 2:12, 
Jurková 2:12 (všichni Spartak Tře-
bíč). Přípravka ml. hoši (400 m): 
1. Kijonka (Náměšť) 1:21, 2. Got-
thard (Třebíč) 1:22, 3. T. Vomela 
(Spartak Třebíč) 1:23. Přípravka 
ml. dívky (400 m): 1. Chaloupko-
vá (Spartak Třebíč) 1:22, 2. Zachová 
(Sokol Dalešice) 1:23, 3. Radvanová 
(Spartak Třebíč) 1:23.

 Milan Zeibert    

Jubilejní Běh Libušiným údolím 
vyhrál studenecký Vrba

Část třebíčských otužilců z Klu-
bu ledních medvědů se na počátku 
září zúčastnila jubilejního 70. roční-
ku zahájení otužilecké sezony, kte-
rá proběhla tradičně v Moravském 
krasu, proplaváním ponorné říčky 
Punkvy. 

Na účastníky, kteří se dostali na 
dno propasti Macocha, po projití 
labyrintem chodeb plných krápníků, 
čekala voda o teplotě 7 °C a vzdále-
nost k uplavání 300 metrů jeskyní 
k jejímu vyústění. Zájem o tuto akci 

je rok od roku stále větší, a vzhledem 
k tomu, že otužilců - nejenom v tře-
bíčském klubu, neustále přibývá, je 
účast z kapacitních důvodů možná 
jen pro registrované členy. 

V letošním roce měli otužilci 
výhodu, že voda v okolní přírodě se 
v posledních dnech před touto akcí 
ochladila na téměř srovnatelnou s 
tou jeskynní. 

I tak to byl zejména pro ty, kteří to 
absolvovali poprvé, nezapomenutel-
ný zážitek.   -zt-

TŘEBÍČŠTÍ otužilci na zahájení sezony. Foto: archiv klubu

Otužilci zahájili sezonu

Koná se Běh noční Třebíčí
Běh noční Třebíčí se letos uskuteční v sobotu 3. listopadu, a poběží se z třebíč-

ského Karlova náměstí. Jedná se o pátý ročník. V 17.30 hodin budou zahájeny 
dětské závody, hlavní závod odstartuje v 19 hodin. Trasa vede židovskou čtvrtí 
a jejím okolím. Závod pořádá Atletic Třebíč a McRAI CUP, organizátoři by pří-
padný zisk ze startovného v letošním roce rádi věnovali nevidomému Ondrovi 
Zmeškalovi, který se chce probojovat na paralympiádu v Tokiu. -zt-

Již potřetí realizuje Městská policie 
(MP) Třebíč, za podpory Kraje Vyso-
čina, projekt Oběť? Já ne… „V současné 
době dochází ke stále častějšímu napadá-
ní osob pracujících na rizikových praco-
vištích. Oběťmi se stávají úředníci, peda-
gogové, záchranáři. Stále vzrůstá počet 
osob, které jsou ohroženy trestnou činnos-
tí,“ vysvětluje mluvčí třebíčské policie 
Lucie Šerková. 

Uvádí, že tyto osoby mohou utrpět 
materiální, psychickou nebo fyzickou 
újmu, a stávají se tedy specifickými kli-
enty. Práce s takovou osobou vyžaduje 
multidisciplinární přístup, proto Měst-
ská policie Třebíč chce přispět ke kom-
plexnosti této práce. Na základě těchto 
příčin vznikl samotný projekt.

„Teoretická část kurzu, přednášky s 
odborníky na témata osobní bezpečnosti 
a vyhýbání se nebezpečným situacím, pro-
bíhá v zasedací místnosti Městské policie 
Třebíč. Jedná se o skupinové a individuál-
ní poradenství, trénink v obranných stra-
tegiích a propagaci technických možností 
ochrany před pachatelem protiprávního 
jednání,“ poukazuje Šerková .

Praktická část - nácvik toho, jak rea-
govat v konkrétních nebezpečných 
situacích - byla zrealizována v prosto-
rách tělocvičny MP pod vedením spe-
cializovaného instruktora sebeobra-
ny. Účastníci, zaměstnanci městského 
úřadu, kteří absolvují kurz, se naučí 
základní techniky sebeobrany a správ-
né používání obranných technických 
prostředků proti útočníkovi.

„Největším přínosem pro účastníky je 
možnost diskuze s odborníky, kde jsou 
rozebírány jejich problémy, a bývá jim 
odpovídáno na jejich dotazy ke konkrét-
ním tématům. Získají odborné i praktic-
ké znalosti, a mnoho rad, jak se vyhnout 
nebezpečným, krizovým situacím, popří-
padě jaké nejvhodnější řešení použít, jest-
liže se dostanou do problémů,“ naznaču-
je Šerková. .

Upozorňuje, že je snahou, aby účast-
níci získali potřebné vědomosti, doved-
nosti, a také určité návyky v oblasti 
sebeobrany a používání technických 
prostředků osobní individuální ochra-
ny. Bude jim poskytnuta odborná 
pomoc prostřednictvím režimového 
opatření a technické ochrany. Projekt 
je koncipován tak, aby si účastníci kur-
zu rozšířili teoretické znalosti i praktic-
ké dovednosti. -zt-

V letošním roce proběhl již 5. roč-
ník třebíčské SeniorAkademie. Celý 
projekt je realizován za podpory 
Kraje Vysočina. Předmětem projek-
tu je bezpečnější a informovanější 
život seniorů v moderní společnosti. 

„Formou besed seniorům zajišťuje-
me vzdělávání v oblasti kriminální, 
pořádkové, finanční, a především počí-
tačové gramotnosti,“ informuje mluv-
čí třebíčské městské policie Lucie 
Šerková. V rámci tohoto projektu 
proběhnou i kurzy první pomoci a 
sebeobrany. 

Přednášející jsou vždy odborní-
ci na danou oblast, proto už senio-
ři vědí, jak se chovat v případě náv-
štěvy podomních prodejců, ví, jak 
se bránit napadení, kam se obrátit v 

případě dluhové pasti, umí se orien-
tovat v elektronickém a interneto-
vém prostředí. 

„Věříme, že všechny získané dovednos-
ti upotřebí v praxi. Snažíme se pachate-
lům co nejvíce znepříjemnit jejich pro-
tiprávní jednání. Informovaný senior je 
naší vizitkou.“ uvádí Šerková.

„V závěrečné etapě proběhne setká-
ní, kde všichni účastníci a přednáše-
jící společně vyhodnotí přínos celého 
projektu, a zjistíme, na jaká důleži-
tá témata se zaměřit v příštím roce,“ 
doplňuje. Semináře se konají v tře-
bíčském SeniorPointu, který vytvo-
řil pohodlné, bezbariérové, příjemné 
prostředí a zajistil propagaci akcí. V 
rámci tohoto projektu se již podařilo 
oslovit více než 300 seniorů.  -zt-

K PŘÍTOMNÝM seniorům hovořili opravdoví odborníci. Foto: archiv MP 

SeniorAkademie v SeniorPointu
Projekt ukazuje, jak se bránit

ÚČASTNÍCI projektu si některé sebe-
obranné prvky vyzkoušeli.
 Foto: archiv MP
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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

3. 11. 2018 Vysočinou k Tel-
či, turistický pochod v Telči, start 
v sokolovně, trasy 12, 17, 27, 40 a 51 
km. Trasy vedou na Starou Borov-
nou, Řečici, Velkou Lhotu, Radlice, 
Lipnici, Olšany, Hradisko, Hadravu, 
Bradlo, Olší, Dobrou Vodou, Kra-
hulčí a Hostětice. Možnost přespá-
ní, večer zábava. Odjezd z Třebíče 
nejlépe auty, autobus až v 9.55, nebo 
v 6.10 vlakem přes Jihlavu. Návrat 
z Telče autobusem v 17.15,  nebo 
vlakem v 14.04.

4. 11. 2018 Cestou Jana Hvězdy z 
Vícemilic, turistický pochod v Telči, 
start v sokolovně, trasy 10, 20, 21, 
24, 28, 29 s cílem v Jihlávce (zajištěn 
odvoz do Telče), 37 a 50 km s cílem 
v Telči. Trasy vedou na Štramberk, 

Javořici, Studánku Páně, Velký paře-
zitý rybník, Roštejn, Panské Duben-
ky a Janštejn. U Boru opékání buř-
tů. Přespání ze soboty, nebo autem 
z Třebíče, příp. autobusem v 7.20 
přes Jihlavu. Návrat z Telče autobu-
sem v 16.30, 17.15, 18.45.

10. 1. 2018 Moravské Budějovice 
- zřícenina Sv. Vít - Horní Lažany - 
Babice - Loukovice - Kojetice (14 
km), možnost prodloužení: Mast-
ník - Kracovice – Třebíč, MHD Za 
Rybníkem (+8 km). Odjezd z Třebí-
če vlakem z hl. n. v 8.34 nebo auto-
busem z AN v 8.45. Návrat vlakem 
z Kojetic v 16.21, nebo příchod do 
Třebíče.

15. - 18. 11. 2018 Za posled-
ním puchýřem, významná turis-
tická akce na ukončení sezóny letos 
v Semilech. ČT: příjezd, ubytová-
ní, zahájení srazu. PÁ: ze Semil přes 
Kozákov, Skuhrov a Lomnici nad 

Popelkou. SO: ze Semil na Bítou-
chov, Riegrovu stezku, Zrcadlovou 
kozu, Turnov, Valdštejn a Sedmihor-
ky. Večer slavnostní ukončení srazu 
a Puchýřovská zábava. NE: kolem 
Semil přes Masarykovu vyhlídku. 
V rámci srazu doprovodný program. 
Odjezd vlakem ve ČT z Třebíče hl. 
n. v 6.19 / z Boroviny v 6.23. Návrat 
vlakem v NE ze Semil v 7.07, 9.07, 
11.07.

24. 11. 2018 Po stopách armád-

ního generála Ludvíka Svobody, 
turistický pochod, start v Trnavě 
od 7.00 hodin, trasa 15 km Trnava 
- Přeckov - Kuchyňka - Hroznatín 
- Rudíkov - Kolomazné kameny – 
Trnava. Na trase opékání buřtů na 
Kuchyňce, v Hroznatíně prohlíd-
ka rodného domu arm. gen. Lud-
víka Svobody a vzpomínkový akt. 
Možnost zkrácení - vlakem do, nebo 
z Rudíkova. Do Trnavy individuálně 
- pěšky z Třebíče, nebo autobusem 
v 8.45 z AN. -zt-

Konec další úspěšné sezóny letos 
spojili třebíčští baseballisté nejen 
s tradičním vyhlášením nejlepších 
hráčů v mládežnických kategoriích, 
ale také s jednou zcela mimořádnou 
událostí. Přímo v areálu stadionu Na 
Hvězdě totiž otevřeli novou trénin-
kovou halu.

Slavnostního přestřižení pásky se 
v sobotu 20. října zúčastnili náměs-
tek hejtmana kraje Vysočina Pavel 
Pacal, starosta města Třebíče Pavel 
Janata, Jana Štefánková z Nadace 
ČEZ a prezident České baseballové 
asociace Petr Ditrich. 

„Tréninková hala nám pomůže hlav-
ně se zimní přípravou, a to především 
pro nadhoz a pálení, což jsou činnos-
ti, které v žádné tělocvičně nemůžeme 
plnohodnotně trénovat,“ říká k využi-
tí nové budovy předseda klubu 
Nuclears Jan Urbánek, který má 
největší podíl na tom, že se stavbu 
podařilo zrealizovat. 

„Součástí haly je i posilovna, a záze-
mí zde najdou také některé katego-
rie pro běžné tréninky. Všechny týmy 
se sem přesto nevejdou, takže i nadá-
le budeme využívat některé tělocvičny 
přilehlých škol,“ doplňuje Urbánek 
informace k využití stavby, na její-

mž financování se podílelo Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
město Třebíč a Nadace ČEZ - pro-
střednictvím JE Dukovany.

Že investice do baseballu dávají 
smysl, potvrdila přímo během slav-
nostního dne také skutečnost, že ve 
stejný čas nastoupili v Kolumbii tře-
bíčský nadhazovač Lukáš Hlouch a 
odchovanec Nuclears Radim Novot-
ný proti Austrálii v utkání Mistrov-
ství světa kategorie do 23 let, což 
mohli fanoušci sledovat v přímém 
přenosu prostřednictvím internetu 
na obrazovce v klubovém SportBA-
Ru. Oslavy otevření nové haly tak 
získaly zajímavou mezinárodní pří-
chuť.

Další z velkých talentů určitě ros-
tou i mezi dětmi, které si přišly Na 
Hvězdu převzít ocenění za práci 
v uplynulé sezóně. Nechyběli samo-
zřejmě reprezentanti ani medailisté 
z domácích šampionátů a Českého 
baseballového poháru. Šanci dostat 
se s touto oblíbenou hrou do světa 
mají všichni. Klub totiž stále přibírá 
nové zájemce, a to už od předškol-
ních dětí. Přípravka byla také první 
kategorií, která si mohla trénink ve 
zbrusu nové hale vyzkoušet. -zt-

Pravidelnou podzimní sportovní 
událostí pro triatlonisty, nejen z Čes-
ké republiky, se za poslední roky stal 
chorvatský Porečský triatlon. Poreč 
má pro pořádání závodu v triatlo-
nu ideální podmínky. Kromě dobré 
dostupnosti, velké ubytovací kapaci-
ty, sportovního zázemí, má i výbor-
né klimatické podmínky pro plavání, 
běh i jízdu na kole. 

Účastníky Poreč Triathlonu čekalo 
v neděli 14. října 2,1 kilometrů pla-
vání v moři, 81 kilometrů kopcovi-
té cyklistiky a 21 kilometrů běhu. 
Závodu se letos zúčastnily nece-
lé čtyři stovky sportovců – mužů i 
žen. Nechyběla mezi nimi členka TJ 
Spartak Třebíč, Milada Brabcová, 
která s časem v cíli 5:22:34 obsadila 
3. místo v kategorii. Tímto závodem 
tak úspěšně zakončila triatlonovou 
sezónu. -zt-

Už pětadvacet let pořádají atle-
ti třebíčského Spartaku každoročně 
anketu o nejlepšího atleta Třebíče. 
Mezi jejími vítězi najdeme jména, 
která v posledním čtvrtstoletí něco 
znamenala nejen v místním měřítku, 
ale často na celorepublikové, případ-
ně i na mezinárodní úrovni. 

Při vyhlašování jubilejního roč-
níku stojí za to zopakovat si jmé-
na všech vítězů: 1994 Iva Skorocká, 
1995 Petr Nožička, 1996 Jan Krato-
chvíl, 1997 a 1998 Lucie Sichertová, 
1999 a 2001 Jiří Kliner, 2000 a 2003 
Jaroslav Růža, 2002 Petr Svoboda, 
2004 Petra Ludanyiová, 2005 a 2006 
Martin Hošek, 2007 Petr Daněček, 
2008 a 2010 Josef Rygl, 2009 Ond-
řej Sobotka, 2011 – 2014 Jiří Sýkora, 
2015 Bára Doležalová a 2016 - 2017 
Tobiáš Dvorský. 

Posledně jmenovaný má letos šan-
ci přidat třetí prvenství, čímž by se 
přiblížil Jiřímu Sýkorovi, který anke-
tu vyhrál čtyřikrát za sebou. Žád-
ná z předchozích třebíčských hvězd 
však nezvítězila častěji než dvakrát. 

Tobiáš Dvorský, jehož letos zdo-
bí dva tituly mistra republiky a také 
účast na ME sedmnáctiletých, by 
mohl být po Sýkorovi druhým, kdo 
hranici „dvakrát a dost“ prolomí. 

Konkurovat mu v tom však budou 
Veronika Janíčková, Tadeáš Janík, 
Renata Procházková, Aleš Svoboda, 
Tomáš Vilímek, Kristýna Všetečko-
vá, David Hort, Karel Konečný, Petr 
Motálek a Petr Veleba. Oproti něko-
lika posledním ročníkům se pořada-
telé vracejí k dřívější praxi, kdy byla 
zvlášť hodnocena kategorie žac-
tva. V ní jsou pro hlasování trenérů 
navrženi tito závodníci a závodnice: 
Samuel Eliáš, Adam Havlíček, Pavla 
Kosielská, Petr Pekárek, Milan Ryb-
níkář, Adam Trojan a Ondřej Vese-
lý. Výsledky, které budou vyhlášeny 
v rámci slavnostního večera předzna-
menávajícího oslavy 100 let třebíč-
ské atletiky, které proběhnou v příš-
tím roce, přineseme v prosincovém 
čísle Třebíčských novin.

 Milan Zeibert

Anketa Atlet roku 
slaví čtvrtstoletí

Brabcová skončila třetí

BASEBALLISTÉ mají k dispozici novou tréninkovou halu.
 Foto: Robert Vávra

Otevření tréninkové haly 
slavili i hráči v Kolumbii

MILADA BRABCOVÁ úspěšně 
zakončila sezonu. 

 Foto: archiv M. Brabcové 
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