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Vítězná strana Třebíč Obča-
nům kritizovala koalici, staros-
tovi a místostarostům členové 
hlas nedali.
� Antonín Zvěřina

Po zamítnutí stížnosti na prů-
běh voleb Krajským soudem Brno 
se konalo ustavující zastupitelstvo 
v Třebíči v úterý 20. listopadu. Po 
dohodě mu předsedal, do zvolení 
nového starosty dosavadní starosta 

Pavel Janata (KDU-ČSL). 
Zahájení se zúčastnilo 26 zastupi-

telů, Pavel Franěk (ANO 2011) při-
šel později. Následně složili všichni 
zastupitelé, i Franěk, slib. Ve druhém 
bodě zastupitelé odhlasovali počet 
členů rady města. 

Janata navrhl devět členů oproti 
dosavadním sedmi. Rostislav Štork 
(Třebíč Občanům) se optal, proč 
k rozšíření počtu dochází. „Devět 
členů již rada v minulosti měla. Počet 
vychází z dohody sedmi koaličních 

subjektů,“ odpověděl Janata. 
Pro se vyslovilo 21 zastupitelů, pět 

se zdrželo. Dalším bodem bylo urče-
ní počtu místostarostů. Janata navrhl 
počet tří místostarostů, Aleš Novák 
(Třebíč Občanům) počet místosta-
rostů dva. 

„V minulém volebním období spolu 
místostarostové příliš nekomunikova-
li. Když bude devět členů rady, tři mís-
tostarostové se mi zdají být zbyteční,“ 
vysvětlil. 

 (Pokračování na str. 2)

Pacal: Chci lepší komunikaci

LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI. Také v Třebíči si lidé připomněli na Karlově náměstí události spojené se 17. listopadem, krvavé 
potlačení vzpoury studentů proti okupaci v roce 1939, a úlohu studentů v roce 1989 při změně režimu. V průvodech nechy-
běly děti s lampióny.  Foto: Antonín Zvěřina Vystoupí biotronik

V rámci Duchovní Univerzity Bytí 
se koná  v Třebíči přednáška biotroni-
ka a filosofa Tomáše Pfeiffera v nedě-
li 9. prosince. Uskuteční se v budově 
Základní školy Benešova. Začíná v 17 
hodin. Návštěvníci si mohou připravit 
ústní i písemné dotazy. -zt-

Turnaj podpoří 
Davida

Již V. ročník charitativního turnaje 
v futsale se uskuteční v sobotu 15. 
prosince od osmi hodin ve sportov-
ní hale TJ Spartak Třebíč. Výtěžek 
bude věnován Davidu Novotnému 
na jeho léčbu.    -zt-
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Pacal: Chci lepší komunikaci
(Dokončení ze str. 1)

Jaromír Barák (Třebíč Občanům) 
chtěl odůvodnění, proč tři místostaros-
tové, zda je to názor Janaty, či koaliční 
dohody. „Počet je navržený na zákla-
dě koaliční dohody. Na rozdíl od kolegy 
Nováka si myslíme, že vše fungovalo, a 
bude fungovat i nadále,“ odvětil Janata.

Barák připomněl, že v minulém 
volebním období měla Třebíč uvol-
něné i dva radní a podle něj ti neděla-
li nic, když nyní na práci budou stačit 
tři místostarostové. Tento názor Janata 
neokomentoval. 

Návrh na dva místostarosty nepro-
šel, pro tři místostarosty se vyslovilo 
20 zastupitelů, proti bylo šest, jeden se 
zdržel. Janata přešel k dalšímu bodu, 
který měl za úkol stanovit, které funk-
ce budou členové zastupitelstva vyko-
návat jako dlouhodobě uvolnění. 

„Podle koaliční dohody navrhuji, aby 
starosta a tři místostarostové pracova-
li jako uvolnění,“ sdělil Janata.  Blanka 
Kutinová (Třebíč Občanům) kontro-
vala, aby v rámci úspor byli uvolnění 
jen místostarosta a dva místostarosto-
vé.

Janata naznačil, že model s třemi 
místostarosty se v minulosti osvědčil. 
„Některé drobné kompetence budou mít 
na starosti i další členové rady. V rámci 
vystoupení Kutinové jsem žádný protiná-
vrh neslyšel,“ poznamenal Janata.

Kutinová protinávrh upřesnila, a 
zastupitelé nejprve hlasovali o uvolně-
ném starostovi a dvou místostarostech. 
Nováka zajímalo, proč čtyři uvolnění, 
když v minulém volebním období jich 
bylo šest, a upozornil na úsporu 50 
tisíc korun měsíčně, pokud se jedno 
uvolněné místo ušetří. 

Janata opakoval, že po zkušenostech 
se počet jedna plus tři jeví jako opti-
mální. Protinávrh Kutinové neprošel, 
pro návrh Janaty se vyslovilo 22 zastu-
pitelů, čtyři byli proti a jeden se zdržel.

Následoval bod pátý, volba starosty. 
Na základě sedmi politických subjek-
tů navrhl Janata na post starosty Pavla 
Pacala (Pro Třebíč). „Zatím tady pada-
jí návrhy sedmi subjektů, a vypadá to, že 
ty se dohodly jen na tom, jak si rozdělit 
funkce,“ vyslovil se Barák.  

Chtěl slyšet programové prohlá-
šení, které by naznačilo, jaké kro-
ky učiní. Vzápětí se vrátil k tomu, jak 
dopadly volby, a k povolebnímu vyjed-
návání. „My jsme volby jako uskupení 
Třebíč Občanům vyhráli,“ připomněl.

Výherce neuspěl
Po volbách se, podle vlastních slov, 

pokusil oslovit lídry některých ostat-
ních subjektů, kromě zástupců komu-
nistů a hnutí Pro Třebíč. „Shodli jsme 
se, že nechceme spolupracovat s komu-
nistickou stranou a s hnutím Pro Třebíč 
kvůli osobě jejího lídra Pavla Pacala,“ 
informoval Barák. Podle hnutí Tře-
bíč Občanům ztělesňuje vše negativ-
ní, proti čemu členové po dvě volební 
období protestovali. 

„Některé subjekty se s námi odmít-
ly sejít, některé setkání slíbily, některé se 
s námi sešly,“ vzpomínal Barák.  

Konkrétně se jednalo o hnutí ANO 
2011 a lídra Třebíč, můj domov Jana 
Burdy. „Ostatní s námi nejednali. Tato 
koalice, spíchnutá horkou jehlou, si zřej-
mě jen rozdělila funkce, a co bude dělat, 

je ve hvězdách,“ poznamenal Barák.       
  Janata upozornil,   že tak to chodí 

vždy po volbách, že někdo s někým 
chce jednat, a s někým ne. „Koalice sed-
mi subjektů se uzavřela ve shodě v pro-
gramových otázkách. Hodlá pokračovat 
v tom, co započala koalice v minulém 
volebním období. Počítám, že v prvním 
čtvrtletí příštího roku přijde s programo-
vým prohlášením,“ naznačil Janata. 

Naznačil také, že se bude jednat o 
podrobný materiál, a že stejný krok 
učinila rada města i před čtyřmi roky. 
Barák přišel s myšlenkou, že vítězství 
hnutí Třebíč Občanům naznačilo, že 
obyvatelé města chtějí změnu. 

Upozornil, že dva mandáty získali i 
Piráti, kandidující za uskupení Společ-
ně otevřeme Třebíč, a ODS, která kan-
didovala v koalici, a ANO 2011, které 
v minulém volebním období v opozici 
mělo čtyři mandáty. „To je celkem tři-
náct mandátů,“ spočítal Barák.

Ten nechápe změnu myšlení těch-
to subjektů, když se přidaly ke koalici. 
Do diskuze vstoupila Julie Dolejší, kte-
rá připomněla, že minulé volby vyhrá-
la KSČM, a také nebyla v koalici. „Ani 
nám se to nelíbilo, ale tak dopadla povo-
lební jednání,“ upozornila. 

Slovo si vzal Janata, a poukázal, že 
proti vedení radnice se vyslovily pou-
ze dva subjekty; Třebíč Občanům a 
Společně otevřeme Třebíč. „Tyto dva 
subjekty získaly mandátů sedm, koali-
ce z minulého období dvanáct,“ podo-
tkl. Doplnil, že to naznačuje, že většina 
obyvatel Třebíče si změnu nepřeje. 

Stalo se i v minulosti
Vladimír Malý zavzpomínal, že do 

stejné situace se dostala v roce 2010 
ČSSD. „Taková je politika,“ konstato-
val. Barák se přihlásil potřetí, a litoval, 
že se k jeho hnutí nepřidaly Břehy; 
pak by se změna na radnici dala pro-
vést. I ty měly v programu změnu trasy 
obchvatu. 

Za Břehy se do diskuze zapojil Milan 
Zeibert a upozornil, že Břehy svůj 
názor nezměnily, hlasování v roce 
2002 prohrály, a jejich původní varian-
ta se liší od varianty Třebíč Občanům. 
Janata zopakoval poměr sil po volbách, 
a Kutinová navrhla, aby Pacal předsta-
vil své plány. 

Do diskuze se vložil Josef Klíma 
(KDU-ČSL) a uvedl, že opozice musí 
být konstruktivní. „O složení koalice tak 
rozhodl Barák sám,“ vyjádřil se. Do dis-
kuze se přihlásil Pacal a upozornil, že 
před podrobným programovým pro-
hlášením se musí noví členové rady 
seznámit s tím, které projekty jsou roz-

pracované. 
„Přivítal bych, kdybychom odhodili 

zášť a nahradili ji vzájemným respektem. 
To, že má někdo jiný názor, neznamená, 
že je nepřítel. Chtěl bych na zasedáních 
kultivovanost a konstruktivnost,“ pou-
kázal.

Hodlá se zabývat zaměstnaností, 
bytovou politikou a dopravní infra-
strukturou, a zejména se prý musí 
dokončit rozpracované projekty. „Do 
konce března připravíme programové 
prohlášení rady,“ naznačil. Štork upo-
zornil, že koalice ztratila čtyři man-
dáty, a to naznačuje, že lidé změ-
nu chtějí. „Proto navržené kandidáty 
nepodpořím,“ řekl.

Kutinová se pozastavila nad výrokem 
Klímy a myslí si, že koalice by měla 
přihlížet k výsledkům voleb a přehod-
notit některá rozhodnutí. Novák se 
vrátil k tématu, že změna byla možná, 
a obvinil Pacala z předražené zakázky 
na městskou hromadnou dopravu o 
160 milionů korun a z nevýhodného 
prodeje pozemku podnikateli Richar-
du Horkému v nové průmyslové zóně 
o sedm milionů korun dráže, a přidal 
se tak ke Štorkovi. 

Silná koalice
Janata se vrátil ke koalici, kdy ji 

považuje s 18 hlasy za silnou, a Roman 
Pašek (Společně pro Třebíč) chtěl 
vědět, jak hnutí Pro Třebíč financova-
lo kampaň. Dotaz nepovažoval Janata 
v bodu volba starosty za vhodný, Pacal 
přesto odpověděl.

„Jsme řádně zaregistrovaní od roku 
2011, na rozdíl od některých jiných hnu-
tí, a musíme se proto řídit zákony, včet-
ně zprávy o hospodaření. Naše oba účty 
jsou transparentní, a část peněz jsme měli 
od ústředí STANu, se kterým jsme byli 
v koalici, a které jsou také zdokumento-
vány,“ uvedl Pacal. 

Novák ještě poznamenal, že Pacal 
neodpovídá na dotazy, čemuž se Janata 
podivil, Pacal se vyjádřil, že na všech-
ny otázky odpověděl,a Novák žádný 
dotaz nepoložil. Pak došlo k vlastní 
volbě. 

Pro Pacala se vyslovilo 20 zastupi-
telů, proti bylo sedm. Pacal následně 
poděkoval za důvěru, a za práci nyní 
již bývalému starostovi Janatovi. Věří, 
že město se bude rozvíjet, a on osobně 
se bude zabývat každým konstruktiv-
ním návrhem. 

Po přestávce se Pacal ujal řízení usta-
vujícího zastupitelstva. Navrhl za mís-
tostarosty Miloše Hrůzu (ANO 2011), 
Janatu a Malého. Barákovi vadilo, že se 
stále hlasuje o funkcích, a nikdo neví, 
kdo co bude dělat. 

„K tomu se dostaneme v některém z 
následujících bodů,“ odpověděl Pacal. 
Barák pak vystoupil, že členové hnutí 
Třebíč Občanům při volbě místosta-
rostů i členů rady budou proti. Malého 
volilo 18 zastupitelů, proti bylo sedm, 
zdrželi se dva, pro Janatu a Hrůzu 22 
zastupitelů, pět proti. 

Pořadí místostarostů v zastupová-
ní starosty bude následující: Hrůza, 
Janata, Malý. Dalšími členy rady se sta-
li Martina Bártová (ODS a TnT), Jan 
Burda (Třebíč můj domov), Zuzana 
Kratochvílová (ANO 2011), Svatava 
Křížová a Milan Zeibert (oba Břehy).

V dalším bodu zastupitelé schválili 
kompetence uvolněných členů zastu-
pitelstva. Hrůza dostal na starost inves-

tice, městskou policii, sociální oblast a 
prorodinnou politiku a kulturu, Janata 
správu majetku, vodárenství, památko-
vou péči a památky UNESCO, odpa-
dové hospodářství a veřejnou zeleň, 
Malý dopravu, městskou autobuso-
vou dopravu, komunální služby, veřej-
né osvětlení, městský mobiliář, dětská 
hřiště, komunikace, úklid komunikací 
včetně zimní údržby a městské lesy. 

Finance, školství, rozvoj města, inco-
ming, územní plánování, smart city, 
cestovní ruch, krizové řízení, kance-
lář vedení města, interní audit a vněj-
ší vztahy budou v kompetenci staros-
ty Pacala. V dalším bodu rozhodovali 
zastupitelé o zřízení výborů, finanční 
a kontrolní musí zřídit ze zákona o 
počtu nejméně tří členů.

Dva výbory
Ti nemusí být členy zastupitelstva. 

Členy mimo jiné nemohou být staros-
ta a místostarostové, předsedou výbo-
ru vždy člen zastupitelstva. Pacal navr-
hl zřídit dva povinné výbory o deseti 
členech, kdy každý politický subjekt 
navrhne do pátku 30. listopadu své-
ho zástupce, a podají návrhy na dal-
ší výbory. Zřízení se dořeší na dalším 
zastupitelstvu. 

Barák se optal, zda výbory nemu-
sí mít lichý počet členů. „Ze zákona 
nemusí,“ odpověděl Pacal. Barákovi se 
nelíbil ani způsob navrhování kandidá-
tů do výborů, podle něj stačí nomina-
ce přímo na zastupitelstvu. Stejný krok 
považoval za rozumný u dalších výbo-
rů, a navrhl zřídit výbor pro obchvat, 
který by se problematikou zabýval. 

„Myslím si, že předběžné návrhy členů 
výborů urychlí jednání zastupitelstva,“ 
uvedl Pacal. Pašek navrhl zřízení výbo-
ru pro revitalizaci centra města. 

Barák navrhl zřídit redakční radu pro 
komunikační kanály města jako výbor. 
Návrh zastupitelé nepřijali, stejně jako 
další dva návrhy. Pacal se pak omluvil; 
počet členů kontrolního a finančního 
výboru musí být lichý, a navrhl jede-
náct členů. Zastupitelé zřízení jednot-
ně odsouhlasili. 

Barák požadoval, aby jako opoziční 
strana měli v obou výborech dva čle-
ny a opět se pozastavil nad zasíláním 
písemných návrhů. Pacal zopakoval 
svoje stanovisko. Vzápětí ho podpo-
řil Janata. „Příště můžeme odsouhlasit i 
výbory, které dnes hlasováním neprošly,“ 
poznamenal.

Rozhodnutí o odměnách za výkon 
funkcí neuvolněných členů zastupitel-
stva města byl předposledním bodem 
jednání. Ty stanovuje nařízení vlády. 
Zastupitelstvo rozhodlo, že v přípa-
dě souběhu funkcí pobírá neuvolněný 
člen zastupitelstva města pouze měsíč-
ní odměnu za výkon funkce, za kterou 
se poskytuje nejvyšší odměna.

Návrh odměn 
Neuvolněným členům zastupitelstva, 

kteří provádějí svatební  obřady, se 
odměna zvyšuje o dva tisíce korun, 
a o tisíc korun pro ostatní neuvol-
něné členy zastupitelstva. Zastupi-
telstvo vše odsouhlasilo. Závěrečné 
slovo patřilo starostovi Pacalovi. Ten 
zastupitele vyzval ke společnému 
fotu do kroniky města, a upozornil, 
že další zastupitelstvo se uskuteční 
ve čtvrtek 13. prosince. 

PAVEL PACAL
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V kostele sv. Martina biskup 
Pavel Konzbul požehnal oprave-
né varhany. 
� Antonín Zvěřina

Svatý Martin sice není patronem 
města Třebíče, ale k městu neod-
myslitelně patří. Vždyť kostel farnos-
ti Třebíč – město má za patrona prá-
vě tohoto světce. A tak není divu, že 
na tento svátek se konají na Karlově 
náměstí tradiční hody. 

Letos měl svátek v neděli 11. lis-
topadu ještě jednu zajímavost. 
V kostele sv. Martina se žehnaly 
rekonstruované varhany. Slavnost-
ní mše byla opravdu slavnostní, a 
zaplněný kostel poctil svou náv-
štěvou Mgr. Ing. Pavel Konzbul, 
pomocný biskup, a P. Udo Fischer z  
Paudorfu v Rakousku - benediktýn.  
Hlavního kázání se ujal biskup Kon-
zbul a polemizoval v něm i nad otáz-
kou, zda má sv. Martin ještě co říct 
dnešní době. 

Netajil, že k oslavě svatého Marti-
na patří neodmyslitelně husa a sva-
tomartinské víno. „Husy byly velice 
populární už v antickém Římě. Podle 
legendy husy na jednom venkovském 
kázání svatého Martina rušily, a proto 
je nechal upéct,“ pravil.

Dále hovořil o legendě, že Mar-
tin ze skromnosti nechtěl přijmout 
hodnost biskupa, a schoval se v pří- SVATÝ Martin projel Třebíčí na bílém koni. Foto: Antonín Zvěřina

Svatý Martin sníh na náměstí nepřivezl

Soutěž o nejlepšího kuchaře ve spo-
lečném stravování vyhlásila Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR. V letošním roč-
níku se soutěžilo ve dvou kategoriích, 
nejchutnější svačinky v mateřských 
školách a nejchutnější hlavní pokrm 
v základních školách. Korespondenč-
ní kolo proběhlo už v říjnu. Odborná 
porota následně vybrala deset dvou-
členných týmů z každé kategorie.

Samotná soutěž se konala v Makro 
akademii v Praze. Kuchaři tam vařili 
menu, se kterým se přihlásili do sou-
těže. Ve dvanáctičlenné porotě zasedli 
přední kuchaři, nutriční terapeuti, děti 
ze škol a herečka Markéta Hrubešová, 
která je tváří soutěže školních jídelen 
už několik let. Hodnocena byla celko-
vá vyváženost, nutriční složení a vhod-

nost pokrmu pro danou kategorii.
„Náš soutěžní pokrm – Drůbeží závi-

tek se špenátem, karotková rýže a salát 
z trhaných listů zaujal porotu svou jed-
noduchostí i chutí. Mezi nejlepší školní 
jídelny jsme se probojovali již po čtvrté. 
Tentokrát jsme stanuli na pomyslném 
stupni vítězů, a do Třebíče přivezli pohár 
a diplom za 1. místo,“ uvedla Drahomí-
ra Trnčíková, ředitelka Centrální škol-
ní jídelny v Třebíči.

„Potvrdilo se, že stravování ve školních 
jídelnách je na vysoké úrovni a že pracov-
níci těchto zařízení umí připravit stravu 
nejen kvalitní, ale i chutnou a atraktivní 
pro žáky. Všem kuchařkám a kuchařům, 
kteří se snaží poskytovat strávníkům kva-
litní stravu, patří můj dík,“ doplnila Trn-
číková. -zt-

Centrální jídelna zvítězila

Rekonstrukci dalších ulic připra-
vuje město Třebíč. Tehdejší staros-
ta Pavel Janata netajil, že se jedná o 
běh na delší trať. „Nyní jsme rozhod-
li o zpracování projektové dokumenta-
ce pro územní řízení,“ uvedl v první 
polovině října.

S dokončením přípravných prací 
město počítá v příštím roce. Násle-
dovat bude zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení. 
Janata vysvětlil, že součástí se stane 
rekonstrukce kanalizace a vodovo-
dů, takže stanovisko musí zaujmout 
vodoprávní úřad, na dopravní stavby 
dopravní úřad. 

„Bude se tedy jednat o několik sta-
vebních povolení,“ poukázal Janata. 
Naznačil, že i když se jedná o jednot-
livé ulice, musí se počítat při rekon-
strukci i s ulicemi navazujícími. 
Město tím chce navázat na stávající 
modernizace ulic ve čtvrti Borovina, 
konkrétně ulice Horova, Chelčické-
ho či Křižíkova. 

Přípravy se dotknou ulic Zahrad-

níčkova, Nerudova a Křížová.  Janata 
připomněl, že pro všechny lokality 
existovala projektová dokumenta-
ce na vodovody a kanalizace v rám-
ci projektu Dyje II. „Realizace se ale 
neuskutečnila,“ poznamenal Jana-
ta. Doplnil, že v lokalitách projdou 
rekonstrukcí i další sítě, elektric-
ké vedení či rozvody plynu. To vše 
zakončí položení nových povrchů a 
veřejného osvětlení. 

Finanční objem peněz bude znač-
ný, a proto se realizace bude prová-
dět postupně. „Zatím jsme nestano-
vili, která lokalita půjde do realizace 
jako první,“ upozornil Janata. Mys-
lí si, že příští rok a rok následující 
poslouží k přípravě podkladů.

Dodal, že pro tyto investice nee-
xistují dotace, město bude vše platit 
ze svého rozpočtu. Na financování 
se bude podílet i Svazek vodovody 
a kanalizace - zhruba 50 procenty 
nákladů na práce, spojené s rekon-
strukcí vodovodu a kanalizace. -zt-

Město připravuje rekonstrukci 
několika třebíčských ulic

Nemocnice Třebíč pořídila první 
bariatrické lůžko, které je určeno pro 
pacienty až do 454 kilogramů. Součas-
ně lze rozšířit ložnou plochu až na 140 
x 220 centimetrů. Lůžko je dodáno i s 
váhou do 522 kilogramů a elektrickým 
pohonem, takže transport pacienta 
zajistí pouze jeden člověk. 

Díky tomuto speciálnímu lůžku 
nemocnice zajistí kvalitní a důstojnou 
péči pro obézní pacienty. Dosud muse-
li při převozu silně obézních pacientů 
pomáhat hasiči a široký zdravotnický 
personál.

Na oddělení JIP a ARO jsou stan-
dardně lůžka s maximální nosností 
250 kilogramů, jedná se však o rovno-
měrné zatížení lůžka, nikoliv o hmot-
nost pacienta. 

Maximální hmotnost pacienta na 
standardním lůžku se pohybuje okolo 
180 kilogramů. „Nemocnice stále čas-
těji přijímá pacienty kolem 180 kilogra-
mů, a objevují se i pacienti, který mají 
výrazně přes 200 kilogramů. Jejich trans-
port zajišťují hasiči. Tyto pacienty nebylo 
možné dříve ani uložit na lůžko, a hasiči 
je přenášeli na plentách. Následná mani-
pulace s těmito pacienty byla pro perso-
nál velmi obtížná,“ popisuje ředitelka 
nemocnice Eva Tomášová.

Lůžko má speciální kombinovanou 
matraci proti proleženinám, které jsou 
u těchto pacientů velkým problémem. 
Umí také zvážit pacienta, což je základ-
ní informace, která je nezbytná pro 
správné vedení léčby a podávání léků. 
 -zt-

Nemocnice pořídila speciální 
lůžko pro silnější pacienty

Budou nově hlasovat
Nové technické hlasování bude mít k dispozici třebíčské zastupitelstvo. 

„Životnost stávajícího zařízení vypršela, a modernizace není možná,“ naznačil 
tehdejší starosta Pavel Janata. Rada města proto rozhodla o nákupu nového 
zařízení. 

Ten se uskuteční bez výběrového řízení, protože město má dobrou zku-
šenost s firmou, která dodala stávající hlasování. Ke zprovoznění dojde na 
počátku příštího roku. Výhodou se stane možnost přenést celé zařízení do 
jiné místnosti. Zařízení si vyžádá zhruba 650 tisíc včetně DPH.  -zt-

střešku s husami. „Ty ho ale svým kej-
háním prozradily,“ sdělil. Pokud jde 
o víno, upozornil, že v dnešní době 
odborníci říkají, že nejlepší inves-
tice jsou do umění, do stříbra a do 
archivního vína. 

Pití svatomartinského vína pochá-
zí z doby vlády Josefa II. Tehdy bylo 
zvykem na den svatého Martina 
připít si dobrým vínem. „V ten den 
služebnictvu na velkých statcích konči-
la služba, a další pokračování se sjed-
návalo právě při sklence vína a u peče-
né husy,“ pokračoval. 

Naznačil, že obě tyto dobroty se 
staly symbolem něčeho hlubšího; 
milosrdného srdce svatého Martina. 
Podle legendy se tento voják řím-
ské armády, jedoucí možná na bílém 
koni, rozdělil s žebrákem o svůj 
plášť. Právě to je odkazem i do dneš-
ních dnů, kdy by lidé měli projevovat 
milosrdenství, soucit. 

Slavnost na Karlově náměstí začala 
v 11.11 hod. Vše odstartovali tehdej-
ší starosta Pavel Janata a místostarosta 
Vladimír Malý. Náměstí se postupně 
naplnilo stovkami lidí nejrůznějších 
věkových kategorií. 

Nechyběl program na pódiu včetně 
show pro děti. Když se setmělo, všich-
ni se připravovali na příjezd svatého 
Martina na bílém koni. Ten opravdu 
městem projel, ale na sníh si obyvatelé 
museli ještě několik dní počkat.
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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.
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S nabídkou ručně šitých a originál-
ních vánočních dárků pro děti přichází 
třebíčský spolek Vrátka. Zaměstnanky-
ně šicí dílny tvoří hlavně látková zvířát-
ka a jejich pracovní stoly plní desítky 
medvídků, kočiček, pejsků, skřítků a 
dalších hraček různých barev a vzorů. 

Sortiment zahrnuje i polštářky s dět-
skými a vánočními motivy. „Při šití 
používáme čistou bavlnu, a jako výplň 
slouží duté vlákno, které mohou mít 
doma i alergici. Stejně kvalitní a bezpeč-
né jsou i barvy, kterými na hračky malu-
jeme,“ říká Dagmar Hobzová, jedna ze 
tří švadlen zaměstnaných ve Vrátkách. 
Spolek dává práci lidem, kterým jejich 
zdravotní hendikep komplikuje či pří-
mo znemožňuje uplatnění na trhu prá-
ce. 

Vrátka letos nově nabízejí i vánoční 
punčochy na sladkosti a drobné dár-
ky, stejně jako řadu textilních ozdob na 

vánoční stromky - andělíčky, srdíčka a 
stromečky. 

„Pokud někdo přijde s vlastním návr-
hem na textilní dárek, a bude to v našich 
silách, rádi jej ušijeme,“ poukazuje Dag-
mar Hobzová. 

„Vyrábíme i vánoční ubrusy, či ozdo-
by na stromeček. Kdokoli může přijít a 
objednat si nějaký náš výrobek,“ dopl-
ňuje Lenka Brosová, další ze švadlen. 
Netají, že některé výrobky jsou méně 
náročné, ale například výroba andílků 
zabere více času.

Šicí dílna mimo vánoční sezonu oslo-
vují firmy, pro které švadleny šijí napří-
klad tašky. „Máme práci po celý rok,“ 
dodává Lenka Brosová.  -val, zt- 

DVĚ ŠVADLENY šijjící vánoční dárky: 
vlevo Dagmar Hobzová, vpravo Lenka 
Brosová. Foto: Antonín Zvěřina 

Ve Vrátkách šijí vánoční dárky

„Ukryto v depozitáři“ je novin-
ka připravená Muzeem Vysočiny 
Třebíč. Jedná se o cyklus programů 
představujících jednotlivé muzejní 
sbírky. Cílovou skupinou jsou seni-
oři. Programy se konají jednou za 
měsíc, vždy ve čtvrtek od devíti do 
deseti hodin, v depozitáři muzea v 
Kosmákově ulici v Třebíči. 

„Na podzimní a zimní období jsme 
připravili hodinové lektorované pro-
gramy pro starší věkovou skupinu. V 
sezóně 2018 a 2019 jsme se rozhodli 
zpřístupnit seniorům prostory depozi-
táře na Kosmákově ulici, a představit 
jednotlivé muzejní sbírky, které jsou 
zde uložené,“ uvedla Milena Veselá. . 

Program začal v listopadu komen-
tovanou prohlídkou s názvem Co 
ukrývá muzejní depozitář. Bože-
na Kabelíková provedla zájem-
ce celým depozitářem, vysvětlila, 
k čemu slouží, jaké sbírky a pod-
sbírky jsou v něm uchovávány, jak 

se s nimi pracuje a mnoho dalšího.  
Ve čtvrtek 13. prosince se Silva 
Smutná zaměří na oblast etnografie. 
Tématem jejího programu budou 
Účesy, čepce, šátky k ženskému 
lidovému kroji, které si návštěvníci 
budou moci rovněž prohlédnout. V 
lednu příštího roku, ve čtvrtek 17. 
ledna, si zájemci připomenou vánoč-
ní tradici betlemářskou. Tomáš 
Hartman představí betlémy uložené 
v depozitáři, a to nejen třebíčské, ale 
i získané od tvůrců nebo sběratelů 
z jiných regionů. Ve čtvrtek 14. úno-
ra potěší seniory program věnova-
ný zbraním ve sbírkách muzea. Celý 
cyklus zakončí ve čtvrtek 14. března 
pracovnice přírodovědného odděle-
ní Muzea Vysočiny Třebíč, a sezná-
mí seniory s bohatou, systematicky 
budovanou botanickou a zoologic-
kou sbírkou. Slova se ujmou Jana 
Jelínková, Hana Houzarová a Pavlína 
Peřinková.      -zt-

Muzeum připravilo novinku

V zámeckých konírnách se sešli 
kuřáci dýmek; letos jich do Tře-
bíče přijelo 75. 
� Antonín Zvěřina

Třebíčské kouření dýmek se letos 
uskutečnilo v Zámeckých konírnách 
po třiadvacáté. Všichni účastníci 
obdrželi tři gramy tabáku, dvě zápal-
ky a dusátko. Dýmku si každý účast-
ník donesl vlastní, ale od mistrovství 
republiky výše každý používá sou-
těžní dýmku. 

„Protože vítězí ten, komu vydrží 
tabák nejdéle, je dobré udržovat malý 
ohýnek, ale s nebezpečím, že dým-
ka zhasne, či kouřit rychle, kdy sice 
nezhasne, ale bez naděje na vítězství,“ 
naznačil jeden z organizátorů Josef 
Stanislav. Připomněl, že soutěž má v 
Třebíči velkou tradici, letos se na ni 
sjelo 75 dýmkařů. 

„V restauracích a hospodách se 
nemůže kouřit, jsme rádi, že tady 
ano,“ sdělil Stanislav. Vzpomínal, že 
letos se uskutečnilo v Japonsku mis-

trovství světa v této disciplíně, kde 
soutěžilo 16 závodníků z Českoslo-
venska - šest z Čech a deset ze Slo-
venska. 

„Soutěž se konala 28. října, v den 

KUŘÁCI dýmek změřili síly v třebíčských Zámeckých konírnách.
 Foto: archiv muzea

Kouřili co možná nejpomaleji

Rockové VyOsení se konalo v 
sobotu 17. listopadu od 20 hodin v 
třebíčském hudebním klubu Béčko. 
Hudební fanoušci z Třebíče a okolí 
tak měli letos již potřetí příležitost 
vyrazit na festival svobodné hudby, 
na němž vystupují hudebníci a kape-
ly neregistrované v Ochranném sva-
zu autorském (OSA).

Festivaly a koncerty svobodné hud-
by, které jsou zaměřené proti OSA, 
nesou název VyOsení - již od červ-
na 2011, kdy se konal vůbec první 
festival tohoto druhu na Vlčtejně. 
V Třebíči se první VyOsení konalo 
letos v dubnu, a 28. září pak v ulici 
Leopolda Pokorného proběhl Festi-
val svobodné kultury, kde se kromě 
hudebníků představili i „svobodní“ 
divadelníci a spisovatelé. 

Sváteční listopadový večer byl v 
hudebním klubu nabitý svobodnou 

hudbou až do ranních hodin. Na 
pódiu se postupně představili hard 
rockoví Midnight Madness, rock-
punková kapela Pefr Jam, alterna-
tivní punk-hard rockoví Paradoxx, 
a konečně metalovo-hardrockový 
nářez v podání Richard Ramirez. 
Bezmála sto hudebních fanoušků tak 
stylově zakončilo Mezinárodní den 
studentů a boje za svobodu a demo-
kracii.

„Určitě budeme organizovat i další 
ročníky VyOsení. Poprvé jsme to zkusi-
li v hudebním klubu, a myslím si, že to 
předčilo  naše   očekávání.  Tentokrát 
jsme dali přednost třebíčským rock-
ovým kapelám. Co bude příště, ještě 
uvidíme. Ještě bych doplnil, že veške-
rý zisk ze vstupného, který jsme měli, 
se rozdělil mezi účinkující kapely rov-
ným dílem,“ uvedl jeden z pořadatelů 
Roman Pašek.  -zt-

VyOsení se neslo na vlnách rocku

výročí vzniku Československé repub-
liky, a pořadatelé umožnili celé česko-
slovenské výpravě zazpívat při soutěži 
československou hymnu,“ poznamenal 
Stanislav.

Upozornil, že kuřáci dýmek se liší 
od kuřáků cigaret. Ti kouří kvůli niko-

tinu, dýmka se kouří kvůli chuti a 
kouř se nešlukuje, nevtahuje do plic. 
„Bohužel, protikuřácká společnost nás 
hází do jednoho pytle,“ posteskl si Sta-
nislav. Doplnil, že kdo kouří dýmku, 
vyjadřuje svůj postoj k životu. Dýmka 
je symbolem míru, pohody a klidu. 

„Navíc je každá dýmka malé umělec-
ké dílo. A protože po vykouření dýmky 
musí dýmka den odpočívat, musí mít 
kuřák dýmek několik,“ poukázal Sta-
nislav. Myslí si, že dýmek je na trhu 
dostatek, stejně jako dýmkového 
tabáku. 

Problém je kvůli velkému zdanění 
u tabáku. „Kouření dýmky se pak stá-
vá určitým luxusem,“ netajil Stanislav. 
Dýmka se musí také dobře zakou-
řit. Dobré je před prvním kouřením 
vymazat dýmku medem.  

Tabák se nebalí do žádných papír-
ků, ale do dýmky se namačká. „To 
byla taková móda, a při použití se dým-
ka dobře nezakouří. Nehledě k tomu, že 
papírky byly něčím napuštěné, aby dob-
ře hořely,“ doplnil Stanislav. Velice si 
pochvaloval spolupráci z Muzeem 
Vysočiny Třebíč, které soutěž umož-
ňuje.     
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Pod vedením Jitky Janíkové 
vznikly obrazy klientů Stacio-
náře Úsměv Třebíč.  
� Antonín Zvěřina

Výstava obrazů Rok v úsměvu potr-
vá v galerii Tympanon v Zámku Tře-
bíč do 13. ledna příštího roku. Jedná 
se díla klientů Stacionáře Úsměv při 
třebíčské Charitě, který byl založen 
6. září 1999. Touto výstavou hodlá 
zahájit oslavu 20 let od založení služ-
by. 

Posláním denního Stacionáře 
Úsměv Třebíč je poskytovat pod-
poru a pomoc lidem s mentálním a 
kombinovaným postižením, kteří ži-
jí v Třebíči a okolí. Prostřednictvím 
sociálního učení, pracovních a vzdě-
lávacích aktivit, usiluje o posilování 
a rozvoj samostatnosti, navazování a 
udržování sociálních vztahů a začle-
nění se do běžné společnosti.

Vernisáž se uskutečnila ve čtvr-
tek 15. listopadu, kdy na ní vystou-
pili žáci Základní umělecké školy. 
Jednotlivá díla vznikala pod vede-
ním Jitky Janíkové, která již přes rok 
dochází na Úsměv a pomáhá rozvíjet 

výtvarné dovednosti uživatelů.
Vernisáže se zúčastnila i tehdej-

ší místostarostka Marie Černá. Ta 
naznačila, že jí nezbývá než děkovat. 
„Děkuji vedení stacionáře, že ji napadl 

takový projekt ve spolupráci se Základ-
ní uměleckou školou. Musím jen upo-
zornit, že jedním z autorů je i moje 
dcera,“ uvedla Černá.

Poděkování směřovalo také k Jitce 

Janíkové. „Pod jejím vedením došlo ke 
značnému posunu při tvorbě autorů, 
kteří v galerii vystavují. Myslím si, že 
to značně posílilo jejich sebevědomí,“ 
poznamenala Černá. 

A její poslední poděkování patřilo 
zaměstnancům zámku, kteří výsta-
vu umožnili realizovat. „O Vánocích 
si sem řada lidí přijde prohlédnout do 
muzea betlémy, a určitě si nenechají 
ujít ani vaši výstavu,“ upozornila Čer-
ná. 

Jitka Janíková vzápětí vzdala hold 
pracovnici stacionáře Janě Muš-
kové, která celý projekt vymysle-
la. „Těším se, že ve spolupráci budeme 
pokračovat,“ sdělila Janíková. Účast-
níci vernisáže se mimo jiné dozvědě-
li, že výstava je prodejní, a peníze že 
poputují přímo k autorům.  

„Je to pro mě čest, že se na něčem 
takovém mohu podílet. S každým 
autorem musím komunikovat jinak a 
je to pro mě velká radost. Nepovažuji 
to za práci. Myslím si, že na obrázcích 
mnoho lidí ani nepozná, že je tvořili 
klienti stacionáře,“ vyjádřila se Jitka 
Janíková.

VERNISÁŽ začala v deset hodin, aby se jí mohli účastnit i autoři. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Výstava představuje díla handicapovaných

Tradiční vánoční výstava betlémů 
v konírně třebíčského zámku nabíd-
ne návštěvníkům v termínu od pátku 
30. listopadu 2018 do 6. ledna 2019 
pohled na betlémy z nepapírových 
materiálů. K vidění bude více než 
100 betlémů z různého materiálu - 
betlémy ze dřeva, slámy, cínu, skla, 
terakoty, vosku, moduritu, keramiky, 
kamene, kukuřičného šustí a mnoha 
dalších materiálů. 

Pro třebíčskou betlemářskou oblast 
jsou typické figurky malované na 
papíře či kartonu. Výjimka potvrzu-
je pravidlo, a tak na výstavě nebude 
chybět ani klasický stavěcí třebíčský 
betlém s figurkami malovanými na 
kartonu. Tentokrát to bude betlém, 

který muzeum ještě nikdy nevysta-
vovalo.

Předměty na výstavu zapůjčili 
Muzeum v Bruntále, Valašské muze-
um v přírodě v Rožnově pod Rad-
hoštěm, Muzeum Velké Meziříčí, 
Jarmila Svobodová a Pavel Štrobl. 
Pro dětské návštěvníky je připravena 
vánoční cesta po výstavě i edukativ-
ní program pro školy, na téma Váno-
ce letí světem. 

Tradiční Vánoční výstava betlé-
mů je jedna ze čtyř výstav, na které 
se Muzeum Vysočiny Třebíč podílí. 
Od 8. do 16. prosince budou k vidě-
ní betlémy ze sbírek Muzea Vysoči-
ny Třebíč na OÚ Předklášteří, dále 
v Městském muzeu ve Velké Bíteši 

či na Kraji Vysočina. Od 7. prosin-
ce 2018 do 13. ledna 2019 se koná 
43. ročník mezinárodní výstavy 
„100 Presepi in Vaticano“. Třebíč-
ské muzeum se tam prezentuje již 
pošestnácté.

Další program
Neděle 16. prosince 
Vánoční dílničky (14 – 17 hodin)
Divadlo pro děti v Kamenném sále 

(17.15 hodin)
Zpívání u slámového betlému (18 

hodin)

Čtvrtek 27. prosince 
Vánoční dílničky (14 – 17 hodin)
 -zt-

Vystaví různé betlémy

Výroční obnova 
Výroční obnova Fatimského apoš-

tolátu  se koná v kostele sv. Martina 
v Třebíči v neděli 9. prosince od 16 
hodin. Od 16 hodin začíná adora-
ce, modlitba sv. růžence, zasvěcení 
a přednáška, v 18 hodin mše svatá, 
kterou bude sloužit P. Dokládal. 

Farní kavárna u sv. Martina zve na 
přednášku Tomáše Nováčka a Fran-
tiška Dolíhala Jak se staví varhany. 
Uskuteční se v sobotu 1. prosince od 
19 hodin v klubovně kostela sv. Mar-
tina. Vánoční besídka se bude konat 
v kostele sv. Martina, ve středu 26. 
prosince v 16 hodin.  -zt-

Oslaví chanuku
Chanuku mohou zájemci navštívit v 

sobotu 1. prosince od patnácti hodin 
v třebíčské Zadní synagoze. Mohou 
ochutnat košer kávu, a také se dozvě-
dí více o tom, jak se vyrábí, co je na ní 
specifického, a zda se nějak liší od kávy, 
která košer není. 

V 17 a v 18 hodin začínají večerní 
kostýmované prohlídky Domu Selig-
mana Bauera. Průvodcem tentokrát 
bude dobrý duch zdejší židovské čtvr-
ti Rafael, který návštěvníky seznámí s 
chanukovým zázrakem, ale bude mít 
připraveno i něco dobrého zub. -zt-

Do třebíčských knihkupectví 
v těchto dnech přichází nástěn-
ný kalendář s malinko škádlivým 
názvem „Třebíč u Boroviny 2019“. 
Kalendář tištěný na křídovém papíru 
formátu A3 na každé stránce přiná-
ší jednu fotografii z třebíčské čtvrti 
Borovina a řadu článků z období při-
bližně od 80. let 19. století až do 70. 
let 20. století.

Ty se však netýkají pouze Boroviny 
a zdejší obuvnické továrny, ale Třebí-
če jako takové. Nejméně jeden z nich 
ale vždy nějakým způsobem souvi-
sí s fotografií na stránce. Ve článcích 
novináři například píšou o tom, že 
v Třebíči je bojovný kohout, který 
napadl hospodyni, že nový třebíčský 
hřbitov by měl stát na Terůvkách, 
že Baťa chystá další kolonii rodin-
ných domků na jižní straně Třebíče, 

že volba třebíčského starosty byla 
prohlášena za neplatnou, nebo že 
radní Dejmek ležel deset dnů mrtev 
v bytě, než ho po návratu od příbuz-
ných našla manželka. 

Nechybějí samozřejmě ani spor-
tovní zprávy, které líčí průběh zápa-
sů borovinských klubů, například se 
Spartou Praha či Bohemkou, popi-
sují neúprosnou rivalitu s Horáckou 
Slavií a DSK Třebíč, či se rozčilují 
nad provokacemi rozhodčích, kteří 
tendenčně řídí zápasy.

U většiny článků je doplněn i rok 
vydání – pouze u několika z nich 
se přesný rok nepodařilo dohledat; 
období vzniku však vyplývá z kon-
textu. Na několika stranách čtenáři 
najdou i dobové inzeráty, na někte-
rých fotografií možná poznají také 
své známé.

Kalendář vydal spolek Ekobioe-
nergo, z. s., jenž se mimo jiné snaží 
upozorňovat na bohatou historii tře-
bíčské čtvrti Borovina, která je neod-
myslitelně spjata se zdejší obuvnic-
kou továrnou. Díky ní se Borovina 
vyvíjela poněkud jiným směrem než 
zbytek Třebíče, což dokládá také 
množství kulturních a sportovních 
klubů, které zde fungovaly od pří-
chodu rodiny Baťů až do 90. let 
minulého století.

Jan Antonín Baťa měl dokonce 
v plánu Borovinu osamostatnit od 
Třebíče; tyto plány však vzaly za své 
s událostmi 2. světové války. Přesto 
byla Borovina i nadále specifickou 
čtvrtí obyvatel, kteří na ni byli vždy 
velmi hrdí. I proto se kalendář jme-
nuje „Třebíč u Boroviny“. -zt-

Kalendář Třebíč u Boroviny 2019 
bude v prodeji v knihkupectvích

Výstavba se zdržela
Výstavba hřiště v třebíčské čtvrti 

Borovina vedle bývalé základní a poz-
ději vysoké školy se pozdržela. Tehdej-
ší místostarosta Milan Zeibert sdělil, že 
jedním z důvodů pozdržení je i výsad-
ba zeleně. „Ta je pojatá opravdu velko-
ryse, a školky sazenice nedodají, dokud 
neopadá listí,“ naznačil. Dalším problé-
mem je položení povrchu, což vyžadu-
je určitý ráz počasí. Provádějící firmě 
také chybí pracovníci, i některý materi-
ál.  S dokončením město počítá v první 
polovině prosince.  -zt-
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Na nádvoří před bazilikou 
sv. Prokopa si mohou zazpívat 
všichni, co mají odvahu. 
� Antonín Zvěřina

Vánoční mše Jana Jakuba Ryby zazní 
ve středu 27. prosince v rámci Živého 
betléma na nádvoří před bazilikou sv. 
Prokopa v Třebíči. Mši zazpívá sbor 
Musica animata pod vedením Karla 
Tomka, ale sbor zve ke zpěvu širokou 
veřejnost. 

„Něco takového se děje na mnoha mís-
tech v republice. Mně se to líbilo, a chtěla 
jsem to připravit i v Třebíči,“ vysvětluje 
produkční Johana Obršlíková. Kon-
taktovala proto Karla Tomka, které-
mu se nápad velice zamlouval. 

„Musica animata je velký sbor, a 
pokud by nepřišli zájemci o zpěv, urči-
tě mši předvedou sami,“ poznamenala 
Obršlíková. Oba hledali vhodný ter-
mín pro tuto akci, a jako nejvhodněj-
ší se jim jevilo právě propojení s Ži-
vým betlémem, kam přichází velké 
množství lidí.  

S termínem souhlasili i organizá-
toři Živého betléma. Na otázku, zda 
je těžké Rybovu Vánoční mši nacvi-
čit, Tomek s nadhledem odpověděl: 
„Jak pro koho.“ Myslí si, že pro zku-
šené sbory se jedná spíše o odpo-
činkovou práci. „Pro lidi, kteří si tam 
přijdou zazpívat, jsme připravili noty. 
Budou v nich mít jenom svůj part. Pro-
to v dotazníku, který máme na interne-
tových stránkách sboru, se ptáme, kam 
můžeme hlas zařadit,“ nastínil Tomek.

Připustil, že mnoho lidí tuto infor-
maci neví; pak se ženský hlas patr-
ně zařadí mezi soprány, u mužských 

je to o něco složitější. „Tuto akci jsme 
připravili jako oslavu narození Krista, 
a také jako radost z hudby,“ poukázal 
Tomek. 

Připustil, že možná někteří zpěváci 
u zpěvu zůstanou a zařadí se do sbo-
ru Musica animata. „Samozřejmě na 
základě dobrovolnosti,“ zdůraznil To-
mek. Upozornil, že další koncert sbo-
ru v bazilice sv. Prokopa se uskuteční 
v neděli 30. prosince. 

Přiznal, že není příznivcem vánoč-
ních koncertů, protože i hudebníci a 
zpěváci si musí odpočinout. „Když js-
me ale před několika lety připravili prv-
ní vánoční koncert, a viděli účast poslu-

chačů, tak se nám to natolik zalíbilo, že 
jsme slíbili, že tradici vánočních koncer-
tů u sboru Musica animata zavedeme,“ 
prohlásil Tomek.  

Podotkl, že sbor se snaží o různo-
rodý repertoár, letos se ale bude čás-
tečně opakovat. Ve druhé části opět 
zazní skladba Missa Brevis od Jiřího 
Pavlici. „Spousta lidí mi říkalo, že zpí-
váme různé složité skladby, ale že jim 
schází běžné koledy. Tak ty zazní v prv-
ní části Vánočního koncertu. Bude to 
experiment, a doufám, že se k nám pub-
likum připojí. Bude to taková obdoba 
Rybovy mše,“ sdělil Tomek. 

Kdo se bude chtít zúčastnit Rybovy 

vánoční mše, tak se v první řadě pod-
le Tomka, nesmí bát. „Mohou zpívat 
i lidé, kteří v životě ve sboru nezpívali,“ 
konstatoval. Lidé se mohou přihlásit 
do čtvrtku 20. prosince na stránkách 
rybovka.animata.cz, nebo na www.
animata.cz, s ohledem na přípravu 
zázemí pro zpěváky.  

Vyplní jednoduchý dotazník včetně 
mailové adresy, na kterou obdrží zmi-
ňované noty. „Můžeme je i dovézt,“ 
uvedl Tomek. Zkouška na místě ve 
čtvrtek 27. prosince začíná v 15.30 
hodin. Doprovod obstará varhaník 
Marek Buš. 

„Nechat hrát muzikanty na drahé 
nástroje při nepříznivém počasí by byl 
hazard. Zatím nevíme, zda zazpíváme 
celou mši. Velice bude záležet opět na 
počasí. Pokud by nám nepřálo, zazpívá-
me pouze část. Pokud bude hezky, pro-
vedeme ji celou. Po dětské scénce zazpí-
váme i koledy, kdy se mohou připojit 
opravdu všichni,“ dodal Tomek.  

Překvapení přichystali i pořadate-
lé Živého betlému. „Máme připrave-
nou zajímavou novinku, a tou je živý 
velbloud, který bude sloužit jednomu 
z mudrců na cestě k Ježíškovi, ale bude 
možné se na něm také svézt od patnác-
ti hodin v parku u baziliky,“ podotkl P. 
Jakub Holík.

Naznačil, že program čvrtého roč-
níku bude opět složený z divadelní-
ho vánočního představení dětí, dále 
bude následovat průvod koledníků a 
mudrců do Betléma, a pak zpěv koled 
v podání souboru Musica animata. 
Po skončení programu se mohou lidé 
občerstvit a dát si teplý čaj nebo sva-
řené víno.   

LETOS se opět mohou lidé těšit na Živý betlém u baziliky sv. Prokopa. 
 Foto: archiv farnosti bazilika

U Živého betléma zazní Rybova mše

K oslavě svátku sv. Martina 11. lis-
topadu se v České republice od roku 
2001 přidal také Den válečných 
veteránů, jakožto den věnovaný 
jejich památce. Každoročně v tento 
den zástupci města položí květiny 
k památníku obětem první i druhé 
světové války na starém hřbitově.

Letos se k uctění památky váleč-
ných veteránů přidala také římskoka-
tolická farnost zámek Třebíč. Zvony 
v Bazilice sv. Prokopa se rozezněly v 
neděli 11. listopadu, v 11 hodin. V 
loňském roce nechalo město reno-
vovat 50 náhrobků na starém hřbi-

tově. Pod nimi jsou ostatky vojáků, 
kteří za první světové války zemřeli v 
třebíčském lazaretu.

Den válečných veteránů, 11. listo-
pad, se slaví celosvětově jako Den 
veteránů nebo Den vzpomínek. 

Vlčí máky
Od listopadu 2001 je tento 

významný den připomínán i v Čes-
ké republice. Symbolem Dne vete-
ránů je květ vlčího máku. To má 
svůj původ v básni Na flanderských 
polích, kterou napsal v roce 1915 
kanadský chirurg John McCrae. -zt-

Zdobení vánočních stromků již 
každoročně dotváří předvánoč-
ní atmosféru v Třebíči. Letošní se 
uskuteční v neděli 9. prosince od 17 
hodin v Klubu Hájek.

 „Z programu Sociální asistence a 
poradenství STŘED vybereme jednu 
rodinu, která nejvíc potřebuje pomoc, 
a za podpory soukromého dárce pro 
ni připravíme předvánoční překvape-
ní,“ naznačila mluvčí STŘEDu Eliš-
ka Lisá. 

V rámci slavnostního večera pro-
běhne komentovaná ukázka pěti 
nazdobených stromků, které předem 
tematicky nazdobí spolupracující 
subjekty. 

Hudebním zpestřením bude 
vystoupení žáků Kytarové školy Jiří-
ho Němce, a celou akcí bude pro-
vázet moderátor Michal Halačka. 
Mimo široké veřejnosti se akce pra-
videlně účastní také zástupci spon-
zorů a zástupce města Třebíč. 

Pro dotvoření vánoční nálady se 
bude v předsálí podávat vánoční 
punč, který bude nově naléván do 
skleněných hrníčků, se zálohou sto 
korun. „Tímto krokem chceme zamezit 
nadměrné spotřebě plastových kelím-
ků,“ upozornila Lisá. 

Zdobení vánočních stromků sym-
bolizuje spolupráci organizací pomá-
hajících dětem a rodinám. 

Má být nejen prostorem k podě-
kování pěstounům, dobrovolníkům 
a všem dalším spolupracovníkům za 
obětavost a ochotu vynakládat úsi-
lí pro druhé lidi, ale i prostorem k 
zastavení a obyčejnému lidskému 
setkávání uprostřed vánočního sho-
nu.

V minulém roce akce podpoři-
la rodinu, která procházela tíživou 
životní situací,  jež byla způsobena 
zejména obrovskými zdravotními 
komplikacemi maminky. 

Maminka se, navzdory velikým 
bolestem, s nimiž se každý den potý-
kala, ze všech sil snažila postarat se o 
své dvě malé holčičky. 

„Rodině jsme koupili nábytkové 
vybavení domácnosti, pracovní stůl 
se židlí pro starší holčičku, a základní 
léčebné potřeby, bederní pás a nezbyt-
né léky. Matčin zdravotní stav se stabi-
lizoval natolik, že mohla začít vykoná-
vat alespoň práci doma. Tím se zlepšila 
finanční situace v rodině. Nyní se rodi-
na přestěhovala do lepšího bydlení 
mimo okres,“ doplnila Eliška Lisá. 

 -zt-

V Klubu Hájek tradičně 
ozdobí vánoční stromečky

V Třebíči si připomněli 
Den válečných veteránů

Ekotechnické centrum Alternátor 
Třebíč vyhlašuje soutěž pro všechny 
malé a velké kluky, ale samozřejmě 
i děvčata. Každý dvoustý návštěvník, 
který do Alternátoru dorazí mezi 1. 
a 28. prosincem, dostane stavebni-
ci Merkur. Podmínkou je zakoupit 
vstupenku do expozice, nebo na pro-
jekci na kouli, případně na obojí. 

Tato soutěž se vztahuje i na školní 

výpravy, takže kterýkoli žák si může 
přinést domů pěkný předvánoční 
dárek. Provozní doba Alternátoru o 
Vánocích: 22. až 26. prosince a 29. 
prosince až 1. ledna zavřeno, otevře-
no bude 27. a 28. prosince od 8 do 
16 hodin. V tyto dva dny se na kou-
li promítá v 10 a 14 hodin. V ostatní 
dny před Vánocemi platí běžná pro-
vozní doba. -zt-

Návštěvníci Alternátoru mohou 
získat stavebnici Merkur
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Incomingový projekt Třebíč žije! představuje dlouhodobou komplexní práci města Třebíče zaměře-
nou na podporu místních podnikatelů i nových investorů, na zajištění dostatku pracovních příležitos-
tí, na zkvalitnění podmínek života obyvatel města a na rozvoj cestovního ruchu. 

� Třebíčský incoming v roce 2018
Více informací na

www.trebiczije.cz

„S tím úzce souvisí rozvoj infrastruktury ve 
městě, příprava pozemků pro výstavbu ro-
dinných domů a také podpora volnočasových 
aktivit a propagace města jako turisticky 
zajímavé destinace.“ vysvětluje Pavel Pacal, 
který má na radnici incoming na starosti. 
Představujeme některé konkrétní příklady 
těchto aktivit v roce 2018. 

SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
V rámci rozvoje podnikatelského prostředí 
město systematicky pracuje na zajištění do-
statku pozemků pro expanzi místních fi rem 
i příchod nových. Průmyslová zóna Rafaelo-
va I se blíží do fi nále. Čeká na zasíťování po-
zemků, o které je mezi fi rmami velký zájem. 
Svědčí o tom i předběžný prodej 2 pozemků 
společnostem Wera Werk s.r.o. a Altreva 
s.r.o. Zájemců z řad třebíčských fi rem je 
více. „Jsem si jist, že vybudování nové prů-
myslové zóny byl krok správným směrem 

a přinese městu další rozvoj a obyvatelům 
pracovní příležitosti.” říká Pavel Pacal. Pro 
město je zároveň důležité, aby fi rmy měly 
dostatek kvalifi kovaných pracovníků. K je-
jich náboru mohou bezplatně využít web:
www.volnamistatrebic.cz. Město se také za-
pojilo společně se Střední průmyslovou ško-
lou a výrobními fi rmami v regionu do projek-
tu Podpora řemesel v Třebíči. Při jednáních 
s fi rmami byl vznesen požadavek na konkrét-
ní podporu technického vzdělávání v základ-
ních školách. Firmy podpoří základní školy 
panely, materiálem a nářadím.

BROŽURA VYBER SI SVÉ 
POVOLÁNÍ

Vydání brožury Vyber si své povolání ve spo-
lupráci s místními zaměstnavateli vzbudilo 
v loňském roce velmi kladný ohlas. I proto 
byla letos provedena její aktualizace. Přibylo 
několik nových fi rem. Všichni žáci 9. tříd zá-

kladních škol v ORP Třebíč dostali na konci 
září bezplatně jeden výtisk nového vydání. 
Ostatní zájemci ji mohli v tištěné podobě ob-
držet v rámci XXIII. ročníku veletrhu vzdě-
lání Didacta, který pořádala Okresní hos-
podářská komora Třebíč ve čtvrtek 18. října 
2018. K dispozici je také elektronická verze: 
www.volnamistatrebic.cz/brozura/.

POZEMKY PRO INDIVIDUÁLNÍ 
VÝSTAVBU

Ve spolupráci s ostatními zainteresovanými 
odbory městského úřadu probíhala v letošním 
roce příprava pro zahájení prodeje pozemků 
v lokalitě Na Kopcích – západ, kde je k dis-
pozici celkem 32 pozemků pro řadové domy 
a 2 dvojdomky. Vše by mělo schválit zastupi-
telstvo města na svém prosincovém jednání. 
Aukce prvních pozemků by mohly proběhnout 
začátkem následujícího roku. V roce 2019 
bude také pokračovat příprava lokality Za 

Poliklinikou, kde se počítá s většími pozemky 
pro samostatně stojící rodinné domy.

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
Incomingový tým také spolupracuje s míst-
ními fi rmami a organizacemi. Z takových 
partnerství mohou přijít zajímavé příleži-
tosti pro město. Například přizvání 
zástupců města Třebíče k delegaci 
zástupců místních fi rem a Ener-
getického Třebíčska do Jižní Kore-
je znamenalo začátek spolupráce 
s městem Ulju-gun a zájem o inves-
tice do našeho regionu ze strany ji-
hokorejské energetické společnosti 
KHNP. Představitelé města Ulju-gun 
v červnu 2018 navštívili Třebíč a sta-
rostové obou měst podepsali memo-
randum o vzájemné spolupráci.
Společnost Korea Hydro & Nuclear 
Power (KHNP) je jedním z uchazečů 

o dostavbu 5. bloku jaderné elektrárny Du-
kovany. V srpnu vyslala do regionu skupinu 
dobrovolníků, kteří tu 2 týdny pomáhali v ne-
ziskových organizacích. Dalším významným 
krokem je podpora místních sportovních klu-
bů – mladí fotbalisté a hokejisté získali fi nanč-
ní prostředky na nové vybavení. Společnost 
KHNP se také stala generálním partnerem 
prvoligového hokejového klubu SK Horácké 
Slavie Třebíč. Pro příští sezónu tak zimní sta-
dion v Třebíči ponese název KHNP Arena.
Díky podpoře čínského města Yichang moh-
la další skupina 6 třebíčských atletů navští-
vit Čínskou lidovou republiku a zúčastnit se 
prestižního maratonu. Na oplátku chtějí naši 
pozvat čínské běžce na tradiční Třebíčský 
půlmaraton.

CESTOVNÍ RUCH V TŘEBÍČI 
V ROCE 2018

Cestovní ruch je jedním z nejdynamičtěji se 
rozvíjejícím odvětvím světové ekonomiky. 
Město Třebíč se proto ve spolupráci s Měst-
ským kulturním střediskem Třebíč na plno 
věnuje propagaci města, jeho významných 
památeka turisticky zajímavých míst.
V roce 2018 byla Třebíč propagována na ve-
letrzích cestovního ruchu ve Vídni, v Praze, 
Mnichově, Hradci Králové a v neposlední 
řadě také v polském městě Katowice. Pla-
cená inzerce byla zaměřena na turistické a 
lifestylové magazíny a magazíny umístěné na 
palubách letadel a vlaků zaměřené na české 
a zahraniční návštěvníky (Německo, Rakous-
ko, Polsko, Slovensko, Čína, Rusko, USA, Vel-
ká Británie), např.: MyWings, Leo express, 
Lidé a země, Czech Travelogue, KAM po Čes-
ku, Epocha a mnoho dalších. V letošním roce 
se Třebíč již podruhé zapojila do kampaně re-
alizované příspěvkovou organizací Vysočina 
Tourism. Kampaň probíhala celý měsíc kvě-
ten prostřednictvím prosvětlených reklam-
ních panelů formátu City light umístěných 
v prostorách metra a v bezprostřední blízkos-
ti vchodů do metra v Praze. 
Ve spolupráci s Městským kulturním stře-
diskem Třebíč bylo přijato mnoho delegací 
a realizováno několik exkurzí a press tripů, 
např.: exkurze pro Ministerstvo kultury ČR, 
velvyslance Francouzské republiky v Praze, 
prohlídky pro Kraj Vysočina, delegace z Ra-
kouska, Koreje, Běloruska, press trip pro 
slovenské novináře atd.
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Vánoce na Zámku Dukovany
Neděle 16. prosince 10–15 hod.

www.zamekdukovany.cz

Výstava Tiffani vitráží Miluše Čechové
Vánoční prohlídky - jarmark - zpívání koled

SILVESTR 2018
na Hotelu ATOM v Třebíči

Pondělí 31. prosince  od 19.00 do 02.00
DJ Matty  taneční skupina Motus

Cena vstupného: 550,- / osoba (v ceně večeře formou rautu a přípitek)
recepce@hotelatom.cz  tel. 739 348 914  www.hotelatom.cz
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Spolek Míša a Míša se snaží 
propojovat život handicapova-
ných s životy zdravých lidí. Vše 
se děje pod záštitou Hany Nejed-
lé, která odpovídala na naše 
otázky. 
� Antonín Zvěřina

Proč spolek Míša a Míša vznikl? 
Pracovala jsem ve spolku, kde 

se zaměstnávali handicapovaní, a 
chtěla jsem jim pomáhat po svém. 
Mám nemocnou dceru, což byl také 
důvod. Spolek jsem založila v roce 
2012. Proč ten název? Protože jsou 
to jména členů  spolku.

Jaké byly vaše cíle?
Zapojovat handicapované do spo-

lečenského a pracovního proce-
su a propojovat zdravé a nemocné. 
Snažím se o to při všech akcích, kte-
ré pořádáme. Myslím si, že i zdraví 
se od handicapovaných mohou něco 
přiučit, a naopak. 

Aby se třeba oba tábory lépe chá-
paly?

Přesně tak. 

V minulosti byli handicapovaní 
často izolovaní.

Ani v dnešní době není vyhráno. 

Mají zdraví třeba předsudky vůči 
handicapovaným?

Setkávám se s tím. Když jsem zača-
la na zámku v Náměšti nad Oslavou 
pořádat Svatební veletrh, ihned jsem 
naznačila, že v něm budou hrát roli i 
handicapovaní. Jako modely, a ještě 
jsem chtěla jejich svatbu. 

Mnoho lidí mi říkalo, že taková 
akce je jen pro zdravé, a handicapo-
vaní tam nemají místo. Tyto názo-
ry mě neodradily, a myslím si, že to 
byla a je cesta správným směrem. 

Na druhou stranu mám od mnoha 
lidí podporu, zejména od těch, kteří 
mají s handicapovanými nějaké zku-
šenosti. Ale i od ostatních; záleží na 

člověku, jak se k tomu postaví. 

Svatební veletrh je největší akce, 
kterou spolek pořádá?

Ano, příští rok bude pátý ročník. 
Podvakrát jsme ho nepořádali, letos 
z důvodu rekonstrukce zámku, pro-
tože se opravovalo nádvoří, kde ho 
pořádáme. Další jsme zrušili, pro-
tože přislíbená účast jedné z celebrit 
se natolik oddalovala, že jsme se už 
nevešli do termínu. 

Jak se vám spolupracuje s kaste-
lánem Markem Bušem?

Velice dobře,  je to člověk, který má 
srdíčko na pravém místě a moc nám 
pomáhá.

Co to obnáší, připravit tak vel-
kou akci?

Tři čtvrtě roku intenzivní práce. V 
jeden den se konají dvě akce, samot-
ný Svatební veletrh, kde předvádíme 
svatební a společenské šaty,  a oprav-
dová svatba páru s handicapem.  

Jak spolek funguje? Scházíte se 
pravidelně?

Je nás 17, další tři členové jsou 
mimotřebíčští a dostanou se sem 
jednou za čas. Všichni se sejdeme 
na konci roku, kdy připravím malé 
občerstvení. Probereme, co jsme za 
rok vykonali, co je potřeba vylepšit. 
Od členů vyžaduji, aby říkali prav-
du, byť může být nepříjemná. Jenom 
tak se můžeme někam posunout. 
Během roku se scházíme třeba při 
častých módních přehlídkách. Před 
nimi si na setkání vyříkáme chyby, 
abychom se jich příště vyvarovali. 
Pořád se učíme.

Jak je vlastně váš spolek financo-
vaný?

Částečně z akcí, které pořádáme, i 
když nám nevynášejí žádné horent-
ní sumy. Dostáváme peníze od spon-
zorů, kterých si nesmírně vážíme. 
Od města Třebíč jsme letos dostali 
výtěžek vánoční sbírky, což nám veli-
ce pomohlo. Nežádala jsem o něj, 
město nám peníze nabídlo. Všem 
dárcům, kteří do sbírky přispěli, ješ-
tě jednou děkuji. 

Máte také, jako spolek, malou 
prodejnu?

Tu jsem chtěla, abychom mohli 
některé handicapované zaměstnat. 
Bohužel, město žádné odpovídající 
prostory v centru nemělo, nabídlo 
nám je na okraji, ale ty pro nás byly 
nevyhovující. Věděla jsem o prosto-
rách na Karlově náměstí, s majite-
lem jsme se domluvili na přepažení, 
abychom mohli využívat menší 
část. Velký prostor bychom finanč-
ně neutáhli. Majitel nám vyšel vstříc, 
ale i tak je pro nás prodejna velkou 
finanční zátěží. Na druhou stranu 
nám zákazníci říkají, že je v ní pěkná 
atmosféra. Prodejna funguje od roku 
2013.

Jak získáváte zboží?
Oblečení od lidí zdarma. My done-

sené kusy přebereme, a co se k pro-
deji nehodí, využíváme při výrobě 
keramiky, kterou zde také prodává-
me. 

Spolupracujete s dalšími organi-
zacemi, které pomáhají handica-
povaným? 

Velice je respektuji, ale mám nasta-
venou jinou cestu, kterou se chci 
ubírat. 

Kolik vlastně zaměstnáváte lidí?
Bylo jich šest, ale mění se to pod-

le financí. Sice žádáme stát o podpo-
ru na platy, ale ten ji poskytuje jen ve 
výši 75 procent. Dalších 25 procent 
musíme zaplatit sami. Musíme také 
zaplatit zdravotní a sociální pojiš-
tění, takže státu valnou část peněz 
státu vrátíme. Financování spolku je 
velice složité. 

Co přehlídky?
Účastní se jich lidé postižení jak 

psychicky tak fyzicky, a samozřej-
mě lidé zdraví. Nemůžu je přetěžo-
vat, ale jsou členové, kteří by klidně 
předváděli denně. 

Jaké máte plány do budoucna?
Plány si můžeme nastavit velké, 

ale je to o penězích. Jako nezisková 
organizace nemůžeme vytvářet zisk, 
a pak nám chybějí peníze na nějaký 
rozvoj. Pokud zisk překročíme, může 
nás postihnout Finanční úřad. 

Co byste chtěla dodat?
Ráda bych se zmínila o tělesně 

postiženém Michalovi, který je ve 
spolku od počátku a je mi - nám vel-
kou oporou. Jeho zásluhou jsme se 
začali  věnovat keramice, a  musím 
přiznat, že začátky byly velice složité. 
Zkusili jsme to v roce 2012, a kama-
rádka na Hartvíkovické pláži nám uká-
zala, jak na to. Musím přiznat, že naše 
první výtvory nebyly nejzdařilejší. Ale 
my na to byli pyšní a prodávali jsme 
je. Nyní se pořád zlepšujeme. Myslela 
jsem si, že Michal nebude moci vyře-
zat jednou rukou lampu. Ale je to u 
něho posedlost a vyrábí nejhezčí talen-
ty. Občas svoje umění představuje na 
různých akcích. Maluje také obrazy, a 
už měl dvě vernisáže a další ho čekají. 
Je to obdivuhodný člověk, který se s 
životem dokáže poprat. 

HANA NEJEDLÁ 

Spolek Míša a Míša sbližuje zdravé 
lidi s handicapovanými spoluobčany

SPOLEK Míša a Míša na jedné z mnoha módních přehlídek.  Foto: archiv spolku
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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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDE KONAT V TERMÍNU 12. 1. 2019 OD 8 DO 13 HODIN.
VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ČERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

j12-soštD

Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních 
služeb, s.r.o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

�
�
�

2 leté nástavbové studium:

�

2 leté zkrácené studium:

�

702 076 909
724 268 963

Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

Vernisáž výstavy s názvem Atentát 
se uskutečnila v Gymnázium Třebíč 
v pondělí 5. listopadu. Mapuje osudy 
Československa za II. světové války a 
také připomíná životy hrdinů, rodáka 
z Rešic Adolfa Opálky a rodáka z 
Dolních Vilémovic Jana Kubiše.

Výstava mapuje život po vzniku 
Československé republiky přes operaci 
Anthropoid, při které byl proveden 
atentát na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha, až 
po konec druhé světové války.

Výstava poslouží studentům 
gymnázia. Panely jsou v angličtině. 
Studenti mají za úkol si panely pročíst, 
přeložit a odpovědět na kvízové otázky. 
Odměnou nejlepším bude mobilní 
telefon, návštěva Senátu a návštěva 

třebíčské mozkoherny. Iniciátorem 
výstavy, která vznikla v roce 2012, 
byl Milan Šťastný, Petr Škarabela a 
Vítězslav Jonáš, tehdejší senátor.   -zt-

Výstava poslouží studentům

VÝSTAVA v gymnázium mapuje osudy 
Československa po konec druhé světové 
války.  Foto: Eva Fruhwirtova
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Městská knihovna

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

1. 12. sobota MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
2. 12. neděle  MUDr. Černoch Vladimír ml.  Stom. centrum Třebíč s.r.o., Kpt. Jaroše 1123 Třebíč 
 568 826880, 776 166268
8. 12. sobota  MUDr. Denková Libuše  Okružní 964/11 674 01 Třebíč 568 853087
9. 12. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
15. 12. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
16. 12. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
22. 12. sobota  MDDr. Dzurňák Marcel  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o., Kpt. Jaroše 1123 Třebíč 
 568 826880, 776 166 268
23. 12. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
24. 12. svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
25. 12. svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
26. 12. svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
29. 12. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
30. 12. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248

Klub seniorů

Centrum DaR

V pondělí 31. prosince budou všech-
ny provozy knihovny uzavřeny. V ostat-
ní pracovní dny bude běžná půjčovní 
doba.

Sobota 1. prosince - program na dět-
ském oddělení

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
 
Sobota 1. prosince, 13 hodin, dětské 

oddělení
PREZENTACE DESKOVÝCH 

HER 

Sobota 1. prosince, 13 hodin, dětské 
oddělení

PŘICHÁZÍ VÁNOČNÍ ČAS
Vánoční dílna s paní Grulichovou.

Sobota 1. prosince, 14 hodin, 
hudební oddělení

LiStOVáNí  / KVAK A ŽBLUŇK 

Sobota 1. prosince, 15.30 hodin, 
pobočka Modřínová

LiStOVáNí / KVAK A ŽBLUŇK 

Sobota 1. prosince, 16.30 hodin, 
pobočka Modřínová 

PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKA 
S MONIKOU KABELKOVOU

Pondělí 3. prosince, 9 hodin, sál 
hudebního oddělení

SKOTSKO / MILUŠKA MRVKO-

VÁ

Úterý 4. prosince, 15.30 hodin, 
pobočka Modřínová

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA SPOJE-
NÁ S VYSTOUPENÍM DĚTÍ ZE ZŠ 
A MŠ NA KOPCÍCH

Středa 5. prosince, 16 hodin, dětské 
oddělení

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A 
ČERTOHRÁTKY

Čtvrtek 6. prosince, 17 hodin, sál 
hudebního oddělení

Francouzský klub 2018 / Marie 
Dočkalová / Chamonix-Mont-Blanc 
& Rive-de-Gier

Neděle 9. prosince, 16 hodin, sál 
hudebního oddělení

Adventní koncert / vánoční koledy 
a skladby českých a světových mistrů

Pondělí 10. prosince, 9 hodin, sál 
hudebního oddělení

FILMOVÉ VÁNOCE A VÁNOČ-
NÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ U 
OBŮRKY

Čtvrtek 13. prosince, 16.30 hodin, 
hudební oddělení

PERLY SVĚTOVÉ ARCHITEK-
TURY. 10. ČÁST.  Soudobá architek-
tura / Ing. Arch. LUBOR HERZÁN 

Pátek 14. prosince, 17 hodin, 
hudební oddělení

Vánoční koncert / Dvorkaři

Sobota 15. prosince, 9 – 11.30 
hodin, pobočka Modřínová

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Středa 19. prosince, 16 hodin, 
pobočka Modřínová 

SLUNKO VÁNOČNÍ

Výstavy
KRAJINA MORAVSKÉHO TOS-

KÁNSKA / Jaroslav Hedbávný 
3. – 28. prosince, klubovna dospělé-

ho oddělení

Island – oheň i led / Anna Stehlíko-
vá 

3. prosince 2018 – 28. ledna 2019, 
sál hudebního oddělení

ZRCADLENÍ 
3. prosince 2018 – 31. ledna 2019, 

pobočka Borovina
Autoportréty klientů Denního centra 

Barevný svět.

VÁNOČNÍ A ZIMNÍ VÝROBKY
3. prosince 2018 – 31. ledna 2019, 

pobočka Modřínová
Výstavu připravily dětí ze školní druži-

ny ZŠ a MŠ Na Kopcích.

Pátek 7. prosince v 15 hodin – 
Národní dům, velký sál

MIKULÁŠSKÁ TANEČNÍ ZÁBA-
VA

K tanci a poslechu hraje KS KVAR-
TET.

Úterý 18. prosince ve 14 hodin – 
Národní dům, velký sál

VÁNOČNÍ POSEZENÍ

POŘADY 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Pondělí  3. prosince v 8.30 a 10.15 
a úterý 4. prosince v 8.30 hodin, 
divadlo Pasáž

HVĚZDIČKA BETLÉMSKÁ – 
vánoční koncert Hudebního divadla 
dětem z Hradce Králové.

Pondělí 17. prosince v 8.30 a 10.15 
hodin, divadlo Pasáž 

LOUPEŽNÍK RUMCAJS – pohád-
ka Docela velkého divadla Litvínov.

Čtvrtek 20. prosince v 9 hodin 
divadlo Pasáž

BIGBÍT – koncert skupiny Travel-
lers mapuje vývoj české populární 
hudby v období normalizace.

1. 12. – 22. 12. Strom splněných 
přání

30. 11. 17 – 18 MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA

4. 12. 10.30 – 12 Vánoce = emoce! 
(beseda, sdílení zkušeností)

6. 12. 10.30 – 12 Když je zima, 
chceme sníh

11. 12. 15 – 16.30 Vánoční dílničky 
pro malé i velké lidičky

18. 12. 8 – 17 DARUJ RADOST – 
děti, rodiče i prarodiče SPOLEČNĚ

20. 12. 15 – 16.30  Silvestrovské 
jednohubky

Pondělí 24. prosince 22 hodin - 
Slavnostní „půlnoční“ bohoslužba

Úterý 25. a středa 26. prosince od 
14 do 17 hodin - otevřená bazilika pro 
návštěvu betlémů a krypty

Neděle 30. prosince 18 hodin - 
Vánoční koncert souboru Musica 
animata

Pondělí 1. ledna 15 hodin - Novo-
roční varhanní koncert Marka Buše

Vánoční program
v kostele sv. Martina

Mše na Štědrý den – 16 hodin, 
20.30 hodin

Betlémské světlo bude od neděle 23. 
prosince ve všech kostelích. 

V sobotu 22. prosince bude slav-
nostně přineseno skauty při večerní 
bohoslužbě v 18 hodin.

Úterý 25. prosince 10.30 hodin - 
Missa pastoralis in D - zpívá Svato-
martinský sbor

Středa 26. prosince 16 hodin - 
Vánoční besídka u sv. Martina

První adventní 
neděle u knihovny

2. prosince
13 – 19 Adventní jarmark
13 – 19 Ježíškova pošta
13 – 19 Kovářská dílnička
Pódium
13 – 13.15 Zahájení adventu 

Michal Lukáč
13.15 – 13.30 Adventní veršo-

vání - účinkují členové Divadélka 
Safra-Porte OAHŠ Třebíč Miroslav 
Koupil

14 – 15 Vystoupení TEA TR 
rockové vzpomínání na třebíčské 
legendy Privilegium a Puls

15 – 17 Vystoupení žáků decho-
vé sekce ZUŠ a dětských sborů 
Resonance, Osmina a Notička

17 Rozsvícení vánočního stromu 
a jesliček – hudbou řízená světelná 
show

17.10 Předání Ježíškovy pošty – 
show

Druhá adventní 
neděle u knihovny 

9. prosince
9 – 13 Adventní zabíjačka
9 - 13 Druhý adventní jarmark 

občerstvení
10 – 10.30 Vystoupení Taneční 

skupiny Motus
14 – 19 Odpolední hudeb-

ní čaj v Hospodě U rybníka – 
Blažek&Uhlíř s pořadem „Nalejeme 
PULS do žil“

Třetí adventní neděle
16. prosince

Akce jsou v Městské knihovně, 
pobočka Borovina

13 – 17 Dětský workshop Zdo-
bení perníčků a výroba vánočních 
figurek – Romana Mičková 

13 – 17 Adventní Fotokoutek - 
Vyrob si svoji vánoční pohlednici

15 Pohádkové představení Vác-
lavského divadélka s názvem Kou-
zelný zvoneček

Pátek 28. prosince 17 hodin - Var-
hanní koncert v kostele sv. Martina 
- hraje Anna Drobílková, Petra Kulajo-
vá, Dana Tesařová

Úterý 1. ledna 10.30 hodin - Pas-
torely Vzhůru, vzhůru pastuškové, 
Narodil se Kristus Pán, Mistře můj - J. 
I. Linek, kostel sv. Martina, zpívá Sva-
tomartinský sbor

Neděle 6. ledna 2019 16 hodin - 
varhanní koncert - hraje Lukáš Dvo-
řák v kostele sv. Martina

Advent v Borovině  Vánoční program v bazilice

Bagr se loučí
Touto sezonou se loučí třebíčská 

skupina Bagr se dvěma zasloužilými 
členy, vynikajícím klávesákem a voka-
listou Jiřím Noskem, a autorem všech 
současných skladeb a textů Jaromírem 
Heraleckým. Oba s kapelou prožili 
deset let hudebního života.

Rozlučka se uskuteční na vánočních 
zábavách 25. prosince v Kojeticích a 
26. prosince ve Valči, na obě akce jsou 
z Třebíče autobusové svozy. Skupina 
věří, že se přijde rozloučit co nejvíce 
fanoušků, kterým utkví v paměti sklad-
by jako: O nás, Ticho, Sedmikrásky, 
Holka,Láska, Merylend, V zrcadlech, 
Mlč, miláčku. Úplně poslední akcí 
v této sestavě pak bude 17.ples Bag-
ru v Třebíči na Zahrádkářích 2. února 
příštího roku.  -zt-
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Představí se 
otužilci 

Již devátý ročník propagačního pla-
vání otužilců z Klubu ledních med-
vědů Třebíč se koná v sobotu 22. 
prosince. Začíná ve 13.30 hodin. 
Příznivci i nepříznivci otužování 
se sejdou na stejném místě, jako v 
minulých letech, to je na Svojsíkově 
nábřeží u finančního úřadu.    -zt-

Bruslit se bude 
zdarma

Zdravé město pořádá ve spolupráci 
s SK Horácká Slavia v rámci osvětové 
kampaně Česko se hýbe akci Bruslím 
pro zdraví  se zdravým městem Třebíč. 
Uskuteční se v neděli 16. prosince od 
18.15 do 19.45 hodin. Vstup na zimní 
stadion bude zdarma.  -zt-

Remundová 
zavítala do Vrátek

DOKUMENTARISTKA     Theodora 
Remundová představila v třebíčské 
knihovně dokument Moje století. O 
svých životech v něm hovořilo několik 
žen a mužů, kteří spatřili světlo svě-
ta ještě předtím, než vzniklo svobod-
né Československo. Remundová zaví-
tala také do kavárny spolku Vrátka. I 
o Vrátkách totiž točila před několika 
lety dokument a s jejich zaměstnanci je 
dodnes v přátelském kontaktu. 

 Foto: Vladimíra Valová 

Opilce převezli 
na záchytku

V úterý 13. listopadu večer si obslu-
ha kamerového systému všimla 44leté-
ho podnapilého muže z Věteřova. Byla 
u něho provedena dechová zkouška, 
s pozitivním výsledkem 2,09 promile 
alkoholu v dechu. Po lékařském sou-
hlasu byl převezen na Protialkoholní 
záchytnou stanici do Jihlavy.   -zt-

Rvali se jak koně
V neděli 25. listopadu v noci si obslu-

ha městského kamerového systému 
všimla několika osob, které se vzájem-
ně napadaly přímo v centru města na 
Karlově nám. před známou diskoté-
kou. Po příjezdu na místo byla přivo-
lána lékařská pomoc 25letému muži 
z Prahy. Poškozený označil za pacha-
tele dva muže maďarské národnosti ve 
věku 18 a 24 let. Oba byli předáni do 
rukou policistů.  -zt-
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Výstavy

Divadla a koncerty

Jarmarky

Dům dětí a mládeže

Třebíčské centrumKino Pasáž

Třebíčský Flerjarmark
Neděle 9. prosinec v 10 až 17 

hodin
Hotel Atom Třebíč

2. prosince - Mikulášská besídka 
15 – 17 hodin

4. prosince - Mikulášské tvoření 
– 14.30 – 16.30 hodin 

6. prosince - Pozor, padající 
kamení - přednáška na hvězdárně – 
18 hodin

8. prosince - Den plný kreativity 
9 – 17 hodin

18. prosince - O vánočního kap-
ra bazén Laguna – 17 – 18 hodin

18. prosince - Stromeček pro zví-
řátka – 14 hodin

UPOZORNĚNÍ: KINO PASÁŽ 
OD 23. 12. - DO 26. 12. 2018 A 
OD 30. 12. 2018 – DO 1. 1. 2019 
NEPROMÍTÁ!!!

Od čtvrtka 29. listopadu  do stře-
dy 5. prosince

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

Od pátku 30. listopadu do neděle 
2. prosince

VDOVY
Premiéra thrilleru USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Pondělí 3. prosince 
NA STOJÁKA V KINĚ
Premiéra komedie ČR.
Režie: Milan Cieslar
Začátek představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od úterý 4. do středy 5. prosince
THE PERFECT KISS
Premiéra romantické komedie 

Kanady v českém znění. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 6. do soboty 8. prosin-
ce

BOHEMIAN RHAPSODY
Repríza hudebního filmu USA.
Začátky představení: čtvrtek v 17 

hod., pátek - sobota v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 7. do úterý 11. prosince
SMRTELNÉ STROJE
Premiéra dobrodružného fantasy fil-

mu USA.
Začátky představení: pátek – sobo-

ta ve 3D dabing v 17.00 hod., neděle 
- úterý ve 2D titulky v 19.30 hod.

Pro mládež do 12 let nevhodný

Od neděle 9. do pondělí 10. pro-
since 

MIMI & LÍZA: ZÁHADA 
VÁNOČNÍHO SVĚTLA

Pásmo krátkých animovaných filmů 
pro malé děti. 

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od úterý 11. do středy 12. prosin-
ce

GRINCH
Repríza animované komedie USA 

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

Středa 12. prosince 
BLACK SABBATH: THE END 

OF THE END
Letošní koncert na rozloučenou 

legendární kapely Black Sabbath. 
Začátek představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 13. do neděle 16. pro-
since

VÁNOCE A SPOL.
Premiéra komediální pohádky Fran-

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

Od pátku 14. do úterý 18. prosin-
ce

AQUAMAN
Premiéra akčního dobrodružného 

fantasy filmu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 17. do středy 19. pro-
since 

SPIDER–MAN: PARALELNÍ 
SVĚTY

Premiéra akčního animovaného fil-
mu USA v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 20. do soboty 22. pro-
since 

MARY POPPINS SE VRACÍ
Premiéra rodinného filmu USA 

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

Od středy 19. do soboty 22. pro-
since

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA 
V BESKYDECH 

Premiéra komedie ČR.                                                         
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 27. do soboty 29. pro-
since

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI 
ZRCADEL

Premiéra animované dobrodružné 
komedie Ruska v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

FILMOVÝ KLUB 
Začátky představení v 19.30 hod.
Čtvrtek 6. prosince
PŘÍSLIB ÚSVITU
Premiéra životopisného dramatu 

Francie.

Čtvrtek 13. prosince
ESCOBAR
Premiéra dramatu Španělska/Bul-

harska.

Sobota 1. 12. - 10 – 17 hod. - Zad-
ní synagoga

CHANUKA

Neděle 2. 12. v 17 hodin - Karlo-
vo náměstí                                 

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ POD 
VÁNOČNÍM STROMEM

Neděle 2. 12. v 17 hodin - Pasáž
VÁNOČNÍ KONCERT 

ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE

Pondělí 3. 12. v 19 hodin - Pasáž
ZDENĚK IZER „NA PLNÝ 

COOLE“

Středa 5. 12. v 16.30 hodin - Kar-
lovo náměstí

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Hraná pohádka v podání Divadla 

Ampulka Třebíč.

Čtvrtek 6. 12. v 19 hodin – 
Národní dům

PRIME TIME VOICE
Nejen filmové (a nejen swingové), 

ale v každém ohledu hity!  

Sobota 8. 12. v 17 hodin – Národ-
ní dům

VÁNOČNÍ POHODA VIII.
Dětský pěvecký soubor Slunko.

Pondělí 10. 12. v 19 hodin – 
Pasáž

Neil Simon: VĚZEŇ NA DRU-
HÉ AVENUE

Úterý 11. 12. v 19 hodin – Národ-
ní dům

RADŮZA s kapelou

Čtvrtek 13. 12. v 19 hodin - Pasáž 
Patrik Hartl: LÍBÁNKY NA JAD-

RANU

14. - 22. 12. - Karlovo náměstí
VÁNOČNÍ NÁMĚSTÍ
Tradiční vánoční trhy, bohaté 

občerstvení, kulturní program.

Pátek 14. 12. v 19 hodin - Pasáž
TRAVESTI SKUPINA SCREA-

MERS

Neděle 16. 12. v 16 hodin - Pasáž 
- PRO RODIČE S DĚTMI

DOCELA VELKÉ DIVADLO 
LITVÍNOV

Jana Galinová, Lenka Lavičková: 
LOUSKÁČEK A BONBÓNOVÁ 
VÍLA

Neděle 16. 12. v 17 hodin - Zadní 
synagoga

CORDIAL STRING QUARTET
Třebíčské smyčcové kvarteto.

Pondělí 17. 12. v 19 hodin - Pasáž 
DIVADLO NA FIDLOVAČCE 

PRAHA
Larry Shue: CIZINEC

Úterý 18. 12. v 19 hodin - Pasáž 
VÁNOČNÍ KONCERT MAGDY 

MALÉ s kapelou

Úterý 1. 1. 2019 v 16.30 - Karlo-
vo náměstí

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
16.30 – 17 hod. – DJ Rudys – 

hudební produkce
17 hod. – Proslov starosty města 

Třebíč
Cca 17.05 hod. – Ohňostroj

Do 31. prosince - Daruj dvakrát
Galerie Předsálí, Národní dům
Charitativní výstava pořádaná Cen-

trem Ruth.

Do 6. ledna - „Ať žije republika“
Výstavní síň Předzámčí
Výstava dokumentů k roku 1918

Do 13. ledna - ZDENĚK ŠPLÍ-
CHAL - VĚDOMÍ ne)SKUTEČ-
NOSTI - výstava obrazů

Galerie Malovaný dům

Móda a automobily před 100 lety
Půdní prostory Předzámčí

Pamětní síň Antonína Kaliny
Pamětní síň, Subakova 43
  
Expozice KAISERPANORAMA - 

historický stereoskop
Malovaný dům, Karlovo nám. 

MODEL MĚSTA TŘEBÍČE
Galerie divadla Pasáž

FRANTA - František Mertl
Galerie FRANTA - Národní dům 

 
Za řemesly minulosti
Předzámčí, areál baziliky a zámku v 

Třebíči 

1. - 20. 12. Pomáháme dětem a 
potřebným - prodej výrobků Den-
ního stacionáře

1. - 20. 12. STROM SPLNĚ-
NÝCH PŘÁNÍ - Pomůžete nám spl-
nit dětské sny a přání?

1. 12. 15.30 – 17 MIKULÁŠSKÁ 
BESÍDKA S NADÍLKOU

3. 12. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Víte, co je kontaktní rodičovství?

4. 12. 10 – 11.30 Mikulášská 
nadílka pro nejmenší 

5. 12. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Mikulášská besídka  

5. 12. 10 - 16 Město Třebíč: 
Adventní jarmark - prodej výrob-
ků NNO (v budově radnice Karlovo 
nám.)

6. 12. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Vánoční dluhy a jak jim 
předcházet 

6. 12. 10 – 17 DARUJ RADOST 
- koledy, pohádky a společné sdílení 
radosti

6. 12. 15 – 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Silvestrovský chlebí-
ček

10. 12. 9 – 16 FAMILY POINT 
Třebíč: Výstava Souznění

10. 12. 10 - 11.30 Klub Mimin-
ko: Společné hraní s kuličkami

11. 12. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Vánoce bez stresu

12. 12. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Kurz Žijeme zdravě – raw 
cukroví

12. 12. 16 – 17 ČESKO ZPÍVÁ 
KOLEDY – společná besídka rodi-
čů a dětí

13. 12. 10.30 – 12 Jak se stát dob-
rovolníkem a pomoci druhým

13. 12. 14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Vánoční ovocný špíz

17. 12. 10 – 12 Klub Miminko: 
Nalaďme se na Vánoce

18. 12. 10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Raw sušenky 

18. 12. 11.15 – 12 Vánoční besíd-
ka v DS KAPIČKA - společná besíd-
ka dětí a rodičů

20. 12. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Změny v dávkách pro rodi-
ny s dětmi v roce 2019 

20. 12. 10.30 – 12 EKOATELIÉR 
pro malé i velké: vánoční ozdoby a 
visačky

20. 12. 11.15 – 12 Vánoční besíd-
ka v DS KAPIČKA - společná besíd-
ka dětí a rodičů
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Slavnostní předání nové-
ho sedmimístného automo-
bilu Dacia Lodgy, určeného 
pro svoz klientů do stacionáře 
a zpět, se uskutečnilo v úte-
rý 6. listopadu v Domovince 
Třebíč v ulici Gen. Sochora. 
Automobil byl pořízen díky 
daru ve výši 200 tisíc korun 
od Nadace ČEZ, kterou při 
předání auta zastupovala Jana 
Štefánková.

Za Oblastní charitu Třebíč 
se slavnostní akce zúčastnil 
Tomáš Barák, vedoucí stře-
diska sv. Benedikta, Ludmi-
la Hrubanová, koordinátorka 
Domovinky Třebíč, Anna Str-
nadová, sociální pracovnice, a také kli-
enti Domovinky.

„Děkujeme Nadaci ČEZ za štědrý pří-
spěvek, který Domovince poskytla v rámci 
své charitativní akce Pomáhej pohybem. 
Děkujeme také všem lidem, kteří se do akce 
zapojili a prostřednictvím mobilní aplikace 
sbírali body pro Domovinku při svých spor-
tovních aktivitách,“ uvedl Tomáš Barák.

Nové auto využijí klienti pro každoden-
ní dopravu ze svého bydliště z Třebíče a 
okolních obcí do Domovinky a zpět. Služ-
ba stacionáře je tak dostupná i lidem, kteří 
nemohou cestovat hromadnými doprav-
ními prostředky, nebo využít pomoci 
rodiny. Navíc se díky novému autu dosta-
nou také na různé výlety a kulturní akce.

„Bez automobilu si naši službu nedo-
kážeme představit. Denně jezdíme pro naše 
klienty po Třebíči a okolních obcích, několi-
krát týdně zajíždíme například do Jaromě-

řic, Studence, Náměště či do Rokytnice nad 
Rokytnou. Ročně najedeme v průměru 50 
tisíc kilometrů,“ vysvětlila Ludmila Hruba-
nová.

„ČEZ, Jaderná elektrárna Dukovany, je 
letitým a spolehlivým partnerem Oblast-
ní charity Třebíč. Vnímáme jako správ-
né být jistotou a pomocnou rukou v regi-
onu, ve kterém žijeme a působíme,“ řekla 
Jana Štefánková z útvaru komunikace JE 
Dukovany. „V posledních letech se podařilo 
podpořit nákup vozidel pro charitní služby 
- Domácí hospic sv. Zdislavy a stacionář 
Úsměv, a dnes předáváme automobil pro 
Domovinku,“ doplnila Štefánková.

Domovinka Třebíč je denní stacio-
nář pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, kteří tam mohou strávit vel-
kou část dne v příjemném bezbariérovém 
prostředí. Vedle potřebné pomoci a péče 
mají zajištěn také zajímavý program 
ve společenství vrstevníků.  -zt-

Ekologičtější cestou se 
vydává třebíčský spolek 
Vrátka. Hosté v kavárně si 
mohli všimnout, že ke stu-
deným nápojům dostáva-
jí bambusová, rozložitelná 
brčka. A v blízké době je 
čeká další novinka – vrat-
né kelímky. Ty si zákaz-
níci budou moci za zálo-
hu odnést a kávu nebo čaj 
popíjet při procházce. 

„Kelímek si mohou vzít 
klidně i domů a opakovaně 
se s ním do kavárny vracet. 
Skončili bychom tedy s jedno-
rázovými plastovými kelím-
ky, které zatěžují životní pro-
středí. A pokud už zákazníci 
nebudou chtít vratný kelímek 
používat, vrátí nám ho, a 
my mu dáme zpět zálohu,“ 
vysvětluje Ida Svobodová 
ze spolku Vrátka.  

„Chceme do nich servírovat 
i horké nápoje na adventních 
trzích na náměstí, kde letos 
budeme opět prodávat naše 
výrobky,“ doplňuje.  Výho-
dou těchto kelímků také je, že je lze umývat v myčce. 

Vrátka podporují také bezobalový prodej. Ve svém Krámku Pod 
Věží nabízí například luštěniny, semínka, rýži, mák, koření či slad-
ké dobroty v jogurtu a čokoládě a zákazníci si je mohou odnést ve 
vlastních sáčcích či nádobách. 

„V naší dílně navíc šijeme nákupní tašky i látkové pytlíky. S nimi lze 
chodit na nákup, nebo v nich doma skladovat pečivo či různé ingredien-
ce, a vyhnout se tak silonovým sáčkům,“ dodává Ida Svobodová.  -val-

S PODOBNÝM kelímkem se brzy 
setkají hosté Kavárny Vrátka. Na 
snímku předsedkyně spolku Irena Ryb-
níčková.  Foto: Vladimíra Valová

Vrátka bojují proti 
plastovému odpadu

NOVÝ AUTOMOBIL pomůže Domovince při dopra-
vě klientů. Foto: archiv Domovinky

Domovinka má nové auto
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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

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 

Kosmetika Miloslava Cejnková nabízí: 
kompletní kosmetické ošetření, včetně 
čištění pleti ultrazvukovou špachtlí a de-
pilace. Luxusní ošetření Santalovým pra-
chem, maskou Barouk – tónování pleti, 
Pískavicí – lifting, tělové zábaly a další. V 
nabídce jsou dárkové poukazy v libovol-
né hodnotě a kosmetické výrobky značky 
For Life a Yasminka. Přijďte vybrat dárek 
pro své blízké, nebo zrelaxovat v příjem-
ném prostředí na Karlovo nám. 19/13, 
hotel Zlatý kříž 1. patro Třebíč. Mobil: 
724 662 729.

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

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 ener-
get. bloků, minulý život. 
Tel. 739 080 527, www.vyklad-vestby.cz

Výklad karet

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

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

Prodám vánoční drůbež, kuřata, huso-
kachny, kachny, krůty. T : 732 940 025

Stavební firmě Hádlík bychom chtěli tímto 
poděkovat za opravu fasády rodinného 
domu. Byli jsme mile překavapeni ochotou 
a vstřícným jednáním a vzorně provede-
nou prací. Přejeme jim pohodové svátky a 
především pevné zdraví. Cahovi Třebíč

TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

www.modaprostejov.cz

Při koupi jakéhokoliv obleku, dámského nebo pánského kabátu, 
obdržíte zdarma 10 párů luxusních pánských ponožek. Neváhejte 
a přijďte si vybrat z širokého sortimentu obleků i kabátů! Akce platí 
do rozdání zásob ponožek (nejdéle do 22. 12. 2018). Dále nabízíme 
velký výběr kravat, košil, řemenů, kalhot, šálů. Přijďte, těšíme se na Vás! 

ZDARMA
10 PÁRŮ P
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Muži
60 m Tobiáš Dvorský 7,20
100 m Tobiáš Dvorský 10,94
200 m Tobiáš Dvorský 22,67
400 m Tobiáš Dvorský 50,21
800 m Tadeáš Janík 1:55,59
1500 m Štěpán Janíček 4:32,80
Míle Tadeáš Janík 4:35,95
3000 m Michael Jakůbek 9:17,66
5000 m Tomáš Kříž 17:05,2
10000 m David Nezveda 36:30,42
Půlmaraton Tadeáš Mahel 1:1924
Maraton Tomáš Nováček 2:47:27
110 m přek. Aleš Svoboda 15,61
400 m přek. Petr Veleba 68,37
3000 m přek. Michael Jakůbek 
10:05,08
Výška David Novák 186
Tyč Aleš Svoboda 394
Dálka Tobiáš Dvorský 683
Trojskok Ondřej Machát 12,88
Koule Tomáš Vilímek 15,98
Disk Tomáš Vilímek 43,09
Kladivo Ondřej Tomek 44,32
Oštěp Martin Bartoš 54,80
4 x 100 m Běhounek -Svoboda -Seky-
ra -Havel 43,95
4 x 400 m Běhounek - Sadirov - Janík 
Svoboda 3:26,18

Ženy
60 m Pavla Kosielská 8,07
100 m Pavla Kosielská 12,97
200 m Kristýna Všetečková 26,35
400 m Aneta Kühwegová 61,16
800 m Aneta Štorková 2:25,71
1500 m Nikola Procházková 5:13,80
Míle Nikola Procházková 5:53,0
3000 m Radka Březnová 12:10,0
5000 m Nikola Procházková 19:52,89
Půlmaraton Milada Brabcová 
1:36:44
Maraton Jitka Mahelová 4:32:30
100 m přek. Kristýna Všetečková 

16,20
400 m přek. Kristýna Všetečková 
70,21
Výška Andrea Bartoňková 158
Dálka Pavla Kosielská 559
Trojskok Bára Doležalová 10,03
Koule Monika Sedláčková 10,53
Disk Nela Netoličková 30,51
Kladivo Lenka Götzová 36,20
Oštěp Aneta Kühwegová 27,50
4 x 100 m Štorková Jonášová 
Kühwegová Všetečková 51,58
4 x 400 m Bartoňková -Tomková -Vše-
tečková -Kühwegová 4:19,18

Vícebojař Dvorský, osmistov-
kař Janík a koulař Vilímek jsou letos 
ústředními postavami mužských atle-
tických tabulek. Svěřenec Jiřího Kli-
nera Tobiáš Dvorský dominoval na 
všech sprinterských tratích, a navíc v 
dálce, kde se posunul na sedmou příč-
ku historických tabulek, o niž se dělí s 
Dominikem Jirovským. Na čtvrtce pak 
poskočil na příčku devátou, před Jaku-
ba Zuzáka.  

Tadeáš Janík, jehož připravuje Jan 
Nechvátal, byl nejrychlejší na 800 
m, na míli, a také běžel v nejrychlejší 
čtvrtkařské štafetě. Největší kvalitu má 
jeho čas z osmistovky, který znamená 
páté místo v historických tabulkách, v 
nichž se zařadil právě před svého tre-
néra. Nejvýš se v dlouhodobých tabul-
kách vyšplhal Tomáš Vilímek, jehož 
přípravu, po Janu Heresovi, v závěru 
sezony převzal Jiří Kliner.      

Tomáš upevnil své vedení v kouli, 
kde svým krajským rekordem zůstal 
jen dva centimetry za šestnáctimetro-
vou hranicí, v disku pak překonal Jiří-
ho Žembu, účastníka tokijské olympi-
ády, a je prozatím osmý. Skvělý posun 
se povedl i vytrvalci Michaelu Jakůb-

Třebíčské atletické tabulky 2018
kovi na steeplařské trati, kde se zařadil 
na třetí pozici za hvězdy devadesátých 
let Petra Nožičku a Pavla Dudra. 

Víc toho svěřenec Jiřího Březny 
nestihl, protože v půli sezony odešel 
studovat do Spojených států. Března 
stojí i za úspěchy Tomáše Kříže, triat-
lonisty, který zaběhl nejlepší letošní 
pětku. Plejádu atletů a triatlonistů tře-
bíčského Spartaku doplňují na nejdel-
ších tratích Tomáš Nováček a Tadeáš 
Mahel z Atletiku Třebíč. Kromě uve-
dených výkonů stojí za pozornost i 
maratonský čas 2:49:34 hod zaběhnu-
tý Tadeášem ve Frankfurtu, který zna-
mená osmý nejlepší třebíčský maraton 
všech dob.

Mezi ženami hrála prim trojice 
Kosielská, Procházková a Všetečková. 
Pavla Kosielská se stala premiantkou 
na šedesátce, stovce a v dálce, kde se 
v historických tabulkách propracova-
la na třetí místo za Annu Kostihovou 
a Gabrielu Křivánkovou. Triatlonist-

ka Nikola Procházková byla nejrych-
lejší na 1500 m (7. v dlouhodobých 
tabulkách), na míli a na 5000 m (2. v 
dlouhodobých tabulkách) za Jitkou 
Hekrdlovou, na 3. místo postoupi-
la Radka Březnová časem 20:35,15 
min.). 

Kristýna Všetečková při absenci 
dvojice Veronika Janíčková – Rena-
ta Procházková, které strávily sezonu 
v Olympu Brno, ovládla dvoustovku i 
obojí překážky, a navíc běžela v obou 
nejrychlejších štafetách. Na dvoustov-
ce i na čtvrtce plotů navíc pronikla na 
sedmé, respektive desáté místo his-
torických tabulek. To se povedlo na 
třech kilometrech i Radce Březnové 
(6.) a ve výšce Andree Bartoňkové (8. 
- 9.). Velký respekt zaslouží běžkyně 
na nejdelších tratích: Milada Brabco-
vá, která je stejně jako N. Procházková 
a R. Březnová z oddílu triatlonu, a Jit-
ka Mahelová z Atletiku Třebíč.

 Milan Zeibert

Oblastní kolo 11. ročníku mistrov-
ství středních a základních škol ve hře 
pIšQworky se konalo v Domě dětí a 
mládeže v pátek 16. listopadu. O dvě 
postupová místa do krajského kola 
se popralo devět týmů ze tří škol.

Letošní třebíčský oblastní turnaj 
byl mimořádný. Všechny ostatní tur-
naje, kromě Grandfinále, pořádaly či 
budou pořádat instituce, pro které je 
soutěž určena, tedy střední a základ-
ní školy. 

Vlivem rekonstrukce obou třebíč-
ských gymnázii, která pIšQworky ve 
městě tradičně pořádají, se však kříž-
kování a kolečkování po sedmi letech 

uchýlilo do azylu místního Domova 
dětí a mládeže.

Pořadí:
1. místo: TooMa Squad (Gymná-

zium Třebíč) ve složení Václav Jelí-
nek, Pavel Hadraba, Vít Musil, Khanh 
Nquyen, Petr Scheubrein

2. místo: Zoubek udělal dobře 
(Gymnázium Třebíč) ve složení Jan 
Bryja, Šimon Bryja, Filip Kaiser, Matěj 
Macek, Jan Špaček

3. místo: F.I.A. (Gymnázium Tře-
bíč) ve složení Richard Kvapil, Tomáš 
Brada, Jakub Michal, Pavel Saitl, 
Tomáš Sláma.    -zt-

Křížkovalo se a kolečkovalo

O druhém listopadovém víkendu letošního roku 
proběhlo v Brně Mistrovství České republiky v bojo-
vém umění Taekwon-do ITF. Z třebíčského oddílu 
se do soutěže zapojili Denisa Frajová, Vojtěch Čech, 
Martin Matoušek, Pavel Vobůrka, Jiří Matoušek, Voj-
těch Fiala, Rudolf Matoušek, a navíc seniorský tým 
ve složení Rudolf Matoušek, Jiří Matoušek, Tomáš 
Sotolář, Vojtěch Fiala a Pavel Vobůrka. 

S koučováním pomáhali Jaroslav Mašek, Zuzka 
Krubová, Tomáš Doležal a Kristýna Machovcová. 
Vedle soutěžících se do Mistrovství ČR zapojili i naši 
rozhodčí,a to Michal Kobylarz, Pavel Zejda, Tomáš 
Fejta a Bětka Adámková.

Do soutěže technických sestav nejprve zasáhl 
1. dan Jirka Matoušek. Postupně se probojoval až 
do finále, kde mu bohužel vystavil stopku závodník 
z Frýdku-Místku. Jirka tak získal krásnou stříbrnou 
medaili! 

V technických sestavách nastoupil veterán Ruda 
Matoušek. Rudovi se podařilo probojovat až do finá-
le, kde těsně prohrál s reprezentačním kolegou Jirkou 
Faltinem a získal stříbrnou medaili. 

Po technických sestavách začala soutěž ve sportov-
ním boji. Do bojů zasáhli Jirka Matoušek a Vojta Fia-
la – oba ve váhové kategorii nad 85 kilogramů. Tře-
bíčští bojovníci se postupně probíjeli každý z jiné 
poloviny startovního pavouka. 

Jirka ani Vojta se nenechali nikým zastavit, a tak se 
oba prodrali až finále. Na konci druhého kola bylo 
zřejmé, že Vojta obhájí loňský titul Mistra ČR. Na 
Jirku zbyla krásná stříbrná medaile.

Poslední do sobotních bojů zasáhl veterán Ruda 
Matoušek. Postupně prošel pavoukem až do finá-

le, kde jasně ukázal, proč je vicemistrem Evropy ve 
sportovním boji v kategorii –80 kilogramů. V taktic-
kém zápase Ruda nepustil velešínského bojovníka k 
žádné větší akci, a obhájil titul Mistra ČR z loňského 
roku.

Po úspěšném sportovním boji začala soutěž v silo-
vém přerážení. Žádnému z třebíčských seniorů se 
bohužel nepodařilo postoupit na medailovou pozi-
ci. Vše tedy leželo na veteránovi Rudovi Matouško-
vi. Ten jasně ukázal, jak přeráží vicemistr světa, a zlo-
mil vše, co se v prvním kole dalo. Nikdo jiný takový 
výkon nepředvedl, a tak Ruda získal zlatou medaili a 
titul Mistra ČR ve veteránském silovém přerážení!

Do týmového silového přerážení vstoupil třebíčský 
tým úspěšným přeražením dvou desek sekem rukou 
(sonkal terigi) v provedení Jirky Matouška. Následo-
val Pavel Vobůrka s úspěšným rozbitím dvou desek 
úderem pěstí (ap joomuk jirugi). Následoval Vojta 
Fiala s bočním kopem na 4 desky (yop chagi). 

Vojta sice předvedl silný kop, bohužel ale nezasá-
hl střed desky. Desky se sice nerozlomily, ale jedna 
deska byla přece jen nalomená, což znamenalo zisk 
jednoho bodu. K dalšímu stojanu se postavil Ruda 
Matoušek. Ten předvedl bezchybný obloukový kop 
(dollyo chagi) na tři desky, a slavil úspěch. K posled-
nímu stojanu se postavil Tomáš Sotolář na oblouko-
vý kop z otočky (bandae dollyo chagi). Soty otočky 
umí bravurně, a tak bez problémů rozbil tři desky. 
Výsledné skóre nikdo nepřekonal, a tak se pět třebíč-
ských bojovníků stalo mistry ČR v silovém přerážení 
týmů. 

Navíc veterán Ruda Matoušek nasbíral v soutěži o 
absolutního mistra ČR stejné množství zlatých a stří-
brných medailí, jako brněnský Libor Macháň. Sys-
tém soutěže ovšem preferuje medaile z technických 
sestav oproti ostatním disciplínám. 

Tam měl Libor zlato a Ruda „pouze” stříbro, a tak 
mistrovský pohár putuje do moravské metropole. Je 
to škoda, protože v silovém přerážení, jediné disciplí-
ně, kde se Ruda a Libor utkali v přímém souboji, zví-
tězil Ruda.

Z letošního MČR v Taekwon-do ITF si osm závod-
níků veze domů čtyři zlaté, tři stříbrné, dvě bronzové 
a jednu bramborovou medaili. Na prestižní soutěži s 
365 závodníky z 28 škol je to výborný výsledek.

„Na závěr bychom rádi poděkovali organizáto-
rům soutěže za odvahu rozdělit soutěž Mistrovství ČR 
na dvě. V Brně se jasně ukázalo, že soutěž s menším 
množstvím kategorií má stejnou úroveň, a navíc proběh-
ne v klidnějším tempu, rozumném časovém rámci, a s 
pozitivním vlivem na fair play,“ vyjádřil se za třebíčský 
oddíl Michal Kobylarz.

NA SNÍMKU úspěšné družstvo seniorů.
 Foto: archiv oddílu

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

tel : 776 143 134

1. 12. 2018 Rapotice - Sudice - 
Sudický potok - kolem Chvojni-
ce - Kralice nad Oslavou (10 km). 
Závěrečné posezení v Kralicích nad 
Oslavou. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 8.42 / z Boroviny v 8.25. 
Návrat vlakem z Kralic v 12.40, 
14.39.

8. 12. 2018 Brtnice - Černé lesy - 
U svaté Tojice - Radonín - Střeliště 
- Vápenice - Amerika - Okříšky (11 
km). Závěrečné posezení v Okříš-
kách. Odjezd autobusem z Třebíče 
AN v 8.20. Návrat z Okříšek vlakem 
v 11.07, 12.05, 13.07, 14.13, autobu-
sem v 11.17, 14.42.

15. 12. 2018 Kralice nad Osla-
vou - Senoradský mlýn - Kantýna 
- Rapotice (20 km). Cestou udělá-
me oheň a opečeme buřty (vezmě-
te si je s sebou). Posezení v Kantý-

ně a v Ketkovicích, nebo v Sudicích. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.42 
/ z Boroviny v 8.25. Návrat vlakem 
z Rapotic v 19.29.

26. 12. 2018 Štěpánský pochod, 
vánoční výšlap, start v Třebíči na 
Karlově náměstí od sochy Cyrila a 
Metoděje v 8.30 hod, trasy 12, 18 
a 21 km. Společně po trase Třebíč 
- Lubí - Ptáčov - Hostákov (8 km). 
V Hostákově posezení s občerstve-
ním, obdržení pamětních listů. Zpát-
ky: a) do Vladislavi na vlak (12 km), 
odjezd 11.07, 13.07, 15.10, 17.06, 
b) přes Strážnici, kolem Klapůvky a 
Trnavy do Třebíče (18 km), c) přes 
Vladislav a Hluboček do Třebíče (21 
km)..

29. 12. 2018 Na Mařenku (711 
m), výstup obcí mikroregionu Pod-
hůří Mařenky na nejvyšší kopec Tře-
bíčska. Trasu si každý volí sám, sraz 
u rozhledny ve 12 hod. Do Krahu-
lova odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
7.36 / z Boroviny v 7.39, do Předína 
odjezd autobusem z Třebíče v 9.55. 

Vždy příchod do Třebíče.

30. 12. 2018 Blatnice - Ohra-
zenice - Příštpo - Stříbrná hora - 
Myslibořice - Svatocheň (16 km), 
nebo Jaroměřice nad Rokytnou - 
Příložany - Myslibořice - Svatocheň 
(10 km). Odpoledne setkání v lese 
Svatochni u starobylého památné-
ho dubu. U dubu oheň, opékání 
buřtů a přípitek. Vezměte si s sebou 
něco do kotlíku na svařák a buřt. 
Odjezd autobusem z Třebíče AN v 
8.45. Návrat autobusem z Myslibo-
řic v 16.49 / z Jaroměřic vlakem v 
16.12, nebo autobusem v 17.45.

31. 12. 2018 Na Pekelňák, trasu 
si každý volí sám, sraz u rozhledny 
v 11.00 hodin. Zakončení vycházky 
s posezením v Třebíči.

31. 12. 2018 Výstup na Javořici s 
Vlastou Javořickou „Za studenský 
knoflík“, turistický pochod, start 
libovolný - Horní Cerekev, Horní 
Ves, Jihlávka, Řásná, Mrákotín, Stu-
dená, Telč, Světlá. Cíl vrchol Javoři-
ce 12.00 - 15.00 hodin (občerstvení, 
pamětní list, knoflík). Odjezd např. 
vlakem z Třebíče hl. n. v 8.34. Návrat 
vlakem z Jihlávky v 14.52, 16.09. -zt-

Dvojnásobný mistr republiky a 
účastník mistrovství Evropy do sedm-
nácti let Tobiáš Dvorský se stal potřetí 
za sebou vítězem ankety Atlet Třebíče, 
jejíž výsledky byly vyhlášeny při slav-
nostním večeru v klubu Hájek. Svěře-
nec trenéra Klinera vyhrál jubilejní 25. 
ročník ankety, v níž rozhodují hlasy 
trenérů, před čtvrtým z MČR mužů a 
krajským rekordmanem ve vrhu kou-
lí Tomášem Vilímkem a dorostenec-
kým reprezentantem ČR a bronzovým 
z MČR v běhu na 800 m Tadeášem 
Janíkem. 

Vilímek využil předání ceny k podě-
kování svému dosavadnímu trenéro-
vi Janu Heresovi, protože přechází do 
skupiny Jiřího Klinera. Janík se i nadále 
připravuje u nestora třebíčských vytr-
valců Jana Nechvátala. 

Kromě hlavní kategorie byli letos 
zvlášť vyhlášeni i tři nejlepší žáci, dále 
dle zisku bodů tři nejužitečnější žá-
ci a žákyně v jednotlivých kategoriích 
v soutěžích družstev, šestice trenéry 
vybraných členů sportovního středis-
ka, a také vítězové jednotlivých kate-
gorií okresní soutěže přípravek, nazva-
né Běhej, skákej, házej, v níž se kromě 
členů atletického oddílu Spartaku Tře-
bíč prosadili i žáci obou náměšťských 

základních škol. 
Řadu mladých závodníků a závod-

nic na vyhlašování doprovodili rodiče, 
kteří tak ve zcela zaplněném sálu klubu 
Hájek zhlédli to nejlepší ze současnosti 
i budoucnosti třebíčské královny spor-
tů, jež se příštím rokem dožije rovných 
sta let. Pro Tobiáše Dvorského, vítěze 

letošního jubilejního ročníku ankety, 
to bude příležitost dorovnat v roce vel-
kého jubilea čtyři prvenství v řadě Jiří-
ho Sýkory z let 2011 – 2014.  

Výsledky 25. ročníku ankety Atlet 
Třebíče: 1. Tobiáš Dvorský, 2. Tomáš 
Vilímek, 3. Tadeáš Janík, 4. Veronika 

Janíčková, 5. Renata Procházková, 6. 
Petr Veleba, 7. Kristýna Všetečková, 
8. Aleš Svoboda, 9. Petr Motálek, 10. 
Karel Konečný. Kategorie žactva: 1. 
Pavla Kosielská, 2. Adam Havlíček, 3. 
Milan Rybnikář. 

Talenti sportovního střediska: 
Anna Malá, Pavla Kosielská, Denisa 
Zahrádková, Adam Havlíček, Ondřej 
Veselý, Petr Pekárek. Nejužitečnější 
žáci v soutěžích družstev: Starší žá-
ci: 1. Ondřej Veselý, 2. Petr Pekárek, 
3. Milan Rybnikář. Starší žákyně: 1. 
Pavla Kosielská, 2. Andrea Zelníčko-
vá, 3. Barbora Keliarová. Mladší žá-
ci: 1. Matěj Tuček, 2. Tomáš Svobo-
da, 3. Vilém Vostal. Mladší žákyně: 
1. Denisa Zahrádková, 2. Nela Fialová, 
3. Anna Dobešová. Výsledky okres-
ní soutěže přípravek: Mladší dív-
ky: 1. Aneta Chaloupková, 2. Sofie 
Toczko Kijonka (ZŠ Náměšť, Huso-
va), 3. Nikol Horká. Mladší chlapci: 
1. Petr Kijonka (ZŠ Náměšť, Komen-
ského), 2. Mikuláš Svoboda, 3. Vojtěch 
Doležal. Starší dívky: 1. Jolana Mitys-
ková, 2. Dita Smolová (ZŠ Náměšť, 
Husova), 3. Eliška Trojanová. Star-
ší chlapci: 1. Tomáš Chaloupka, 2. 
Tomáš Doležal, 3. Filip Fejta.

 Milan Zeibert 

VLEVO druhý Vilímek, uprostřed vítěz Dvorský, vpravo třetí Janík. 
 Foto: Vratislav Fišer

Dvorský potřetí za sebou Atletem Třebíče

Skleněnou medailí obdrženou od Kraje Vysočina 
se mohou pochlubit Petr Mejzlík a Pavlína Havle-
nová z Třebíče. Patří těm, kteří jednorázovým činem 
nebo svou dlouholetou prací přispěli k rozvoji kraje 
a prospěchu jeho obyvatel.

Mejzlík má na svém kontě nespočet sportovních 
úspěchů v triatlonu a kvadriatlonu v řadě zemí svě-
ta. Po celou dobu závodí pod hlavičkou domovské-
ho oddílu Třebíče. Nejlepších sportovních výsled-
ků dosáhl v kvadriatlonu, ve kterém závodí od roku 
2003. 

V letošním roce zahájil v triatlonu a kvadriatlonu 
svoji 30. sezónu. V minulých letech se stal v kvadri-
atlonu ve svých kategoriích osmkrát mistrem světa, 
dvakrát mistrem Evropy, třikrát mistrem republiky a 
pětkrát zvítězil ve Světovém poháru. 

Vedle toho se několikrát stal i vicemistrem svě-
ta, Evropy a ČR. V triatlonech v Českém poháru a 
v dlouhých triatlonech prestižní série Ford Czech 
Tour v letech 2014 až 2017 získal celkově v kategorii 
nad 50 let druhé místo. 

V roce 2017 vybojoval druhé místo na Mistrovství 
světa v dlouhém kvadriatlonu, a v Egyptě na Sahl 
Hasheesh Triathlon získal třikrát první místo a jed-
no druhé místo. Za svoje výsledky byl v minulosti 
pětkrát vyhlášen nejlepším seniorským sportovcem 
Kraje Vysočina.

Profesionální záchranářka a dobrovolná hasička 
Pavlína Havlenová se pravidelně umísťuje na stup-
ních vítězů v extrémních hasičských soutěžích. Pra-
cuje u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vyso-
čina jako řidič-záchranář. Je ale také dobrovolnou 

hasičkou, a do povědomí veřejnosti vstoupila jako 
vícenásobná medailistka z extrémních hasičských 
soutěží.

Nejtvrdší hasič přežije, tak se jmenuje jedna z nej-
extrémnějších sportovních soutěží, která simulu-
je enormní zátěž při reálném zásahu. Na nedávném 
mistrovství Evropy v německém Ediger-Elleru Pav-
lína Havlenová posbírala všechna medailová umís-
tění v náročných disciplínách Firefighter Combat 
Challenge. 

Nominaci na Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina si 
Pavlína Havlenová vysloužila nejen za úspěchy v 
náročných hasičských soutěžích, ale také za angažo-
vanost mezi dobrovolnými hasiči, především v dob-
rovolné zásahové jednotce, a příkladný přístup k 
povinnostem profesionální záchranářky.   -zt-

Mejzlík a Havlenová mají medaile
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